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APRESENTAÇÃO
O Núcleo de Estudos e Pesquisas Cultura Política, Educação
e Diferenças (NEPCPED) foi lançado oficialmente em agosto de
2018. Formado pelos grupos de trabalho (GT): Cultura Política,
Educação do Campo, Educação das Relações Étnico-raciais, reúne
professores(as), estudantes de cursos de graduação e pós-graduação,
principalmente da área de História e Pedagogia, além de militantes
e convidados(as) que vêm contribuindo para reflexões, estudos e
pesquisas sobre estes temas.
As ações desenvolvidas buscam, ainda, o diálogo permanente
com o Núcleo de Estudos de Gênero e Enfretamento a Violência
contra a Mulher, produzindo pesquisas sobre a mulher negra,
indígena e do campo, a mulher na política, machismo e patriarcado,
entre outros.
Os artigos reunidos nessa obra, resultam de um esforço
coletivo para garantir a produção científica em torno de questões cada
dia mais urgentes. Trabalhos que foram produzidos e apresentados
durante o II e III seminários do NEPCPED.
Esta coletânea inaugurar o conjunto de publicações de
Cadernos de Pesquisas deste Núcleo. Representa ainda o pontapé
inicial para as comemorações dos 50 anos do Centro de Ensino
Superior de Arcoverde - CESA. Nesse sentido, o texto de abertura
não poderia ser outro: A Fundação da Faculdade de Formação de
Professores de Arcoverde (1969-1980): Memorias, Cotidiano e
Histórias, de autoria de Augusto Cesar Acioly Paz Silva, que traz
um resgate histórico sobre a fundação do CESA, antiga FAFOPA.
Da sua fundação aos dias atuais, a educação superior vem
sofrendo diferentes impactos em relação ao papel da universidade,
versus as demandas oriundas do mercado capitalista. Destarte, no
segundo texto, Simone Salvador de Carvalho Meneses, propõe
algumas reflexões sobre os desafios das instituições de ensino
superior diante do avanço das políticas educacionais neoliberais, que
-9-
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defendem a racionalidade técnica e o atendimento as exigências do
capitalismo, em detrimento a uma formação com foco nos processos
de humanização e emancipação coletiva dos sujeitos.
Adentrando nas discussões do GT de Relações Étnico-raciais,
são apresentadas cinco pesquisas que trazem como um pano de
fundo o desafio da implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08.
Assim, no terceiro artigo Vilmara Firmina da S. Carvalho e Jaelson
Gomes de A. Pereira apresentam uma análise de um livro didático
de História do 6º Ano do Ensino Fundamental, enfatizando, dentre
outras questões, a importância desse recurso para educação e a
necessidade do mesmo abordar em seus conteúdos a formação da
identidade negra, contribuindo para um ensino democrático.
No quarto artigo, Jadilson Marinho da Silva analisa uma
coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa para o Ensino
Médio, destacando a necessidade de uma revisão e adequação da
mesma, na qual seja incluída a literatura africana, explorando mais
a produção de autores africanos, bem como, as relações entre a
literatura brasileira e as produzidas nos países africanos.
Kátya Carvalho Alexandre Almeida e Vanderley Almeida
Rocha, no quinto trabalho, propõem o desafio de pensar uma
educação intercultural e decolonial. Para tanto, tomam por base
a experiência de uma comunidade quilombola do Sertão de
Pernambuco. Destacam a necessidade da educação quilombola
valorizar a questão étnico-racial, a ancestralidade, a territorialidade,
as questões de gênero e empoderamento, contribuindo para a
superação de estereótipos de inferioridade, ainda tão presentes na
sociedade.
No sexto trabalho, Verônica Araújo Mendes e Joseildo
Cavalcanti Ferreira investigam a representação da mulher indígena
na historiografia brasileira e no ensino de História, evidenciando
que estas foram feitas pelo colonizador e na perspectiva do
colonizador, com ênfase numa concepção de mundo teologizada
e moralista, que coloca a mulher indígena como símbolo de
- 10 -
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impureza e pecado. Essa visão, acaba por contribuir para fortalecer
estereótipos e preconceitos, algo que poderia ser superado por meio
de transformações no ensino de História.
O sétimo artigo, de autoria de Felipe Dorys Cordeiro de
Oliveira, Marcione Roberto da Silva e Katya Carvalho Alexandre
Almeida é um convite a análise de imagens e iconografias sobre os
povos indígenas em livros didáticos de História. Aponta o desafio
de pensar o ensino de História considerando os diferentes povos
que aqui existiam e, não apenas a visão limitada veiculada pelo
livro didático.
No oitavo artigo Joseildo Ferreira Cavalcanti, Simone
Salvador de Carvalho Meneses e Jaelson Gomes de Andrade Pereira
fazem uma análise sobre as possíveis relações entre os Estudos Póscoloniais Latino-americanos e a Educação do Campo. Destacam
que os Estudos Pós-coloniais contribuem para o entendimento
e a melhor compreensão da história dos povos do campo, uma
vez que esclarecem o que há por traz de determinadas posturas e
comportamentos, inicialmente dos europeus e atualmente das nações
capitalistas hegemônicas, que insistem em expandir seu projeto
neoliberal a todo o planeta.
O nono texto resulta de uma experiência desenvolvida no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
evidenciando as possibilidades para o uso do cinema como recurso
metodológico para o ensino de História. Nele, os autores mostram
que o uso de filmes pode privilegiar tanto professores, alunos e
instituições de ensino. O mesmo envolve e desenvolve objetivamente
percepções, características da aprendizagem e do ensino, que
desmistificam conhecimentos e também conclusões precipitadas,
primordialmente de quem julga e não conhece a importância e
necessidade da sétima arte no ensino.
Matheus Cavalcanti Rodrigues e Maria do Carmo Amaral
Pereira, no texto Geo-História Colonial do Brasil propõe um olhar
diferente em direção à história brasileira, especificamente aos três
- 11 -
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séculos de período colonial. Neste sentido, o autor evidencia no
trajeto colonial brasileiro a atuação da geografia territorial. Para
tanto, afirma que no Brasil, a ênfase tem sido étnico-cultural,
através da ideia de formação miscigenada a partir da tríade europeuafricano-indígena na construção da identidade brasileira. O autor
traz a consideração do território, em sua dimensão geográfica, como
agente da construção da nação brasileira. Para ele, há de se explorar
a trama histórica que envolve de um lado os agentes humanos e
culturais, e de outro os geográficos, ligados à territorialidade.
Por fim, Adriele Lopes Barbosa e Joseildo Cavalcanti
Ferreira mostram como a herança da educação vivenciada durante
a Ditadura Militar ainda reflete na atualidade. Sendo a valorização
do ensino técnico, uma das principais marcas. Há um abandono ou
desvalorização de disciplinas que tornem os alunos críticos de sua
realidade, para torná-los aptos a atender as necessidades impostas
pelo mercado de trabalho. A forma de ensino também ainda se
remete ao período ditatorial, principalmente, em muitos casos, no
que concerne a distância entre professor e aluno dentro da sala de
aula e as posturas autoritárias ainda exercidas.
Trata-se, portanto, de produções que vem sendo construídas
por professores(as) e estudantes de cursos do CESA que assumiram
o compromisso de pensar uma formação diferenciada, adentrando no
terreno fértil e esperançoso de pensar a realidade a partir do respeito
às diferenças. Parafraseando Boaventura de Souza Santos, é preciso
lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem e
lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize.
Esse tem sido nosso lema. Esse é também o nosso convite.
Boa leitura a todos(as)!
Arcoverde, Julho de 2019.
Atenciosamente,
Os(as) organizadores(as)
- 12 -
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CAPÍTULO 1
A FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE ARCOVERDE (1969-1980): MEMORIAS,
COTIDIANO E HISTÓRIAS
Prof. Dr. Augusto César Acioly Paz Silva1
EDUCAÇÃO SUPERIOR EM PERNAMBUCO EARCOVERDE
1950-1960
De forma geral, até o final dos anos 1960, em Pernambuco,
o ensino superior era franqueado praticamente na cidade do Recife,
e poucos eram os locais no interior do Estado que possuíam esta
modalidade de ensino. Dentre eles, o caso da cidade de Caruaru,
através da iniciativa em Caruaru, do Dr. Adalberto Tabosa de
Almeida, que no final da década de 1950 funda os cursos de Direito
e Odontologia, núcleo originário do atual centro universitário AscesUnita e da ação do segundo bispo da Diocese de Caruaru, Dom
Augusto Carvalho, que junto com outros segmentos intelectuais
da Diocese arquitetou e materializou uma faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas, iniciativa que colaborou para ampliar
naquela época, num espaço fora da cidade do Recife a formação
de profissionais no campo das ciências Humanas, sociais, Letras
e da filosofia. Estas duas iniciativas em alguma medida, foram
imprescindíveis no sentido de, colaborar na formação intelectual
e profissional de toda uma demanda reprimida de pessoas que
pretendiam acessar ao ensino superior. Outro aspecto também,
de forma mais especifica vinculada a estruturação da faculdade
diocesana, além do viés de formação profissional, tal iniciativa
colaborava também para a formação do clero local e regional.
Outro movimento de expansão do ensino superior deu-se
1. Doutor em História pela UFPE, professor do Curso de História do Centro de Ensino
Superior de Arcoverde e dos cursos de História, Direito, Psicologia e Fisioterapia da
AESA-CESA-ESSA. E-mail: cesar_historia@hotmail.com.
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através da descentralização da oferta de cursos pela Fundação de
Ensino Superior de Pernambuco (FESP), escola que congregava
cursos de Enfermagem, Educação Física e Licenciaturas, que em
meados da década de 1960, passou a ofertar cursos de licenciatura
em dois campi fora do Recife, nas cidades de Garanhuns em 1966/68
e em Petrolina, neste último caso, utilizando-se de lei municipal que
pretendia a fundação de instituição de ensino superior que depois
foi incorporada a Fundação de Ensino Superior, futuro embrião da
Universidade de Pernambuco (UPE). Esse processo de interiorização
do ensino superior no Estado, que se desenvolvia de maneira tímida,
foi também desejado pelas elites políticas da cidade de Arcoverde,
porém a cidade não foi contemplada com um núcleo de cursos da
FESP, mesmo depois dos esforços envidados por suas lideranças
junto ao governo do Estado, e devemos neste caso, destacar o papel
do então deputado Airon Rios, que apesar de lutar para que a cidade
de Arcoverde também fosse contemplada, não conseguiu dentro do
xadrez político do período, conseguir a implantação de uma unidade
da Fesp na cidade, para que instalasse na cidade cursos de graduação.
O desejo de ver implantado na cidade sertaneja, uma unidade
acadêmica, na visão do deputado Airon Rios, justificava-se devido ao
fato da cidade que encontrava-se em pleno desenvolvimento garantir
a possibilidade de consolidação da sua posição de importância
na região. Esta realidade de expansão econômica vivenciada por
Arcoverde, desde pelo menos a década de 1950/1960, com a
diversificação e ampliação do seu comércio, além do estabelecimento
de órgãos do Estado, e pelo fato de que pelo menos durante quase
40 anos, a cidade constituir-se na linha final dos “trilhos do trem”,
colaboraram para que um impulso econômico mediatizado por
trocas comerciais que se davam entre o sertão mais profundo de
Pernambuco e de outras localidades acorressem para Rio Branco e
depois Arcoverde, seja para levar gado e realizar negócios na cidade,
colaboravam assim para que a “terra do Cardeal”, constitui-se uma
zona importante econômica na região. Destaque que, em alguma
- 14 -
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medida, seguia-se ao processo de diversificação e ampliação dos
setores de serviço seja no campo médico ou educacional.
No caso do primeiro, a inauguração da Unidade de saúde
Agamenon Magalhães, fruto do trabalho do deputado José Batatinha,
que depois deu origem ao Hospital Regional Ruy de Barros Correia,
pode ser compreendido dentro desse processo de ampliação e
diversificação que a cidade começou à atravessar e que em grande
medida, colaborou para tornar Arcoverde numa cidade para a qual
muitas cidades do sertão mais profundo deslocavam-se seja para
fazer negócio levando ou recebendo gado, ou mesmo, utilizando do
seu comércio. A inauguração no final da década de 1940, do Ginásio
Cardeal Arcoverde, obra da Diocese de Pesqueira, somou-se neste
processo de expansão pois, a cidade passou então a contar com um
ginásio, o que colaborava no processo de desenvolvimento local,
levando as classes intermediárias, fundiárias ou comerciais e, até
mesmo, membros das elites locais a remeterem à cidade seus filhos
no sentido de efetivar a formação educacional que não possuíam
em suas cidades.
Teofanes Chaves Riberio (1951), num livro publicado
no início da década de 1950 a respeito da cidade de Arcoverde,
traçou um perfil socioeconômico da cidade além de apontar dados
importantes a respeito da sua organização histórica. Um elemento
que é possível observar neste texto que não deixa de ser panfletário,
é o lugar que o comercio e os serviços possuíam no processo de
desenvolvimento desta cidade, colaborando assim, na construção
de uma visão a respeito da cidade que se estabeleceria como lugar
de progresso, discurso que de alguma maneira construiu uma
concepção no interior das elites locais e até mesmo, na representação
da cidade, de um espaço de desenvolvimento, o que em grande
medida, congregou no final dos anos 1960, os esforços daqueles
que lançariam a ideia da construção de uma Instituição de Ensino
Superior na cidade.
A compreensão desse desenvolvimento que parecia
- 15 -
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viabilizado pela ampliação do setor de serviço e neste caso
especifico, o educacional, com a instalação do Colégio Cardeal
Arcoverde, que no final das décadas de 40 e 50, ofertava o ginásio
e já nos anos 1960 o chamado 2º grau, pode ser pensado como um
destes espaços importantes na reunião de profissionais que passam
a sonhar com a possibilidade instaurar uma Faculdade na cidade.
A professora Celia Coelho, em depoimento fornecido no dia 26
de março de 2019, perscrutando os espaços acessíveis das suas
memórias, fornece de maneira bem elaborada uma visão a respeito
da constituição da FAFOPA. “Esta professora que havia se formado
em Odontologia, no início dos anos 1960, voltou para Arcoverde e
iniciou a sua vida profissional no campo de trabalho no qual havia se
formado, porém devido à uma questão de saúde, que se manifestou
em “dores de coluna”, por recomendação médica ela foi orientada
a se afastar do exercício da Odontologia, sendo então reinserida no
campo profissional atuando na docência. (COELHO, 2019)”.
O testemunho fornecido pela professora, a respeito da sua
entrada no campo da educação, desempenhando as suas atividades
no colégio Cardeal Arcoverde, demonstrou através da narrativa
como aconteceu, o processo no qual a professora despertou sua
habilidade para uma atividade profissional, que segundo ela mesma,
não pretendia desempenhar, uma vez que a mesma havia travado
no interior da sua família uma batalha para inscrever-se e cursar a
faculdade de Odontologia escolha que não agradava a sua mãe, que
“deseja vê-la professora e casada com algum partido da cidade”
destino “natural”, para as moças em meados do século passado. Além
de toda a narrativa empreendida, um traço importante destacado pela
nossa depoente, reside no fato de que ela se encontrava num dos
espaços centrais no processo de estruturação do projeto da criação
da FAFOPA, uma vez que o Colégio Diocesano Cardeal Arcoverde,
através da colaboração da Diocese e incentivo de jovens padres
que haviam se formado em vários Institutos de Ensino Superior no
Brasil e na Europa, haviam voltado para a Diocese e começavam a
- 16 -
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desempenhar funções sacerdotais, mas ao mesmo tempo, por uma
questão de carência de profissionais, desempenhavam funções
docentes tanto no colégio quanto em outras instituições educacionais.
JUNTANDO ESFORÇOS E MATERIALIZANDO SONHOS:
A CRIAÇÃO DA FAFOPA (1969)
Quando recorremos aos documentos oficiais que apresentam
o processo de organização da FAFOPA, lançamos o nosso olhar sobre
a Ata da sessão da Câmara de vereadores ocorrida no dia 25 de julho
de 1969 e a lei 1.169 do dia 07 de agosto do mesmo ano que criou
a faculdade de formação de professores do 1º ciclo de Arcoverde.
Tanto a Ata da reunião quanto a lei podem ser compreendidas
como espécies de “certidões de nascimento” da instituição. Neste
tocante, quando analisamos o processo de constituição da FAFOPA,
é importante observar que o desejo da sua materialização foi
arquitetado, em várias frentes das quais, inclusive, já destacamos
em passagens anteriores deste capítulo. Para pensarmos e, ao
mesmo tempo, analisarmos do ponto de vista histórico o processo de
organização da FAFOPA, é importante voltarmos o nosso olhar para
estes dois documentos, no sentido de que seja possível compreender
as articulações e a trama que estrutura a concretização desta IES.
Ao analisarmos a narrativa da reunião dos vereadores
acontecida na sexta-feira, 25 de julho do ano de 1969, dentre
os vários expedientes que foram enviados para apreciação dos
vereadores constava o projeto de lei 11/69, que foi analisado pela
Câmara e havia sido encaminhado pelo, então prefeito do período,
Giovani Porto (1969-1973), é possível, ao longo da análise da ata
da referida sessão, observar como se deu nos meandros do poder
legislativo municipal a análise do referido projeto, um destes
aspectos relaciona-se ao caráter de agilidade no sentido de debater e
aprovar o projeto encaminhado pelo executivo municipal. Dentro do
que analisamos examinando a ata da sessão de discussão a respeito
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de criação da faculdade foi possível verificar, que não encontramos
nenhuma interposição ao projeto, sendo o mesmo saudado, pelos
vereadores. O parlamentar Augusto Amorim Cavalcanti apresentou
requerimento verbal, para que fosse enviado tanto ao governador do
Estado quanto ao deputado Airon Rios, congratulações pela criação
da faculdade em Arcoverde.
Ao destacar essa moção às autoridades, o vereador em
questão procurava de alguma maneira inscrever a visão de que o
processo de organização da Faculdade local, constituía-se numa obra
política no qual estas duas lideranças tinham participado ativamente.
A construção de tal versão histórica, no caso de destacar o papel
desempenhado pelo menos pelo líder político local, o deputado Airon
Rios, não é de todo infundada. Pelo fato dele, ter sido o idealizador
político do processo como bem destaca o prefeito da época Giovanni
Porto.
No depoimento que foi coletado o prefeito que assinou a
lei de criação é enfático em destacar a importância e o trabalho do
deputado Airon Rios, na frente idealizadora da FAFOPA, pleito
que segundo o prefeito à época, foi ensejada por Rios. Giovanni
Porto ao rememorar o trabalho desenvolvido por pelo deputado
pernambucano, procurou destacar que o parlamentar esteve a frente
de um conjunto de iniciativas que de alguma maneira, ajudam a
compreender, as transformações atravessadas por Arcoverde, desde
o final da década de 1940 e ao longo das décadas de 1950/60, devido
aos fortes laços sentimentais, aliado solida base política, que Airon
Rios desfrutava, muitas vezes contrastando-se às lideranças descritas
por Porto como tradicionalistas, que em grande medida, ligavam-se
a família Brito.
Ao destacar a sua participação enquanto prefeito no processo
de formalização da Instituição de Ensino Superior local, Giovanni
colocava-se numa posição coadjuvante, no sentido de pensar o
processo de concretização da Faculdade, como obra de Airon
Rios. Quanto ao papel do deputado pernambucano, o prefeito que
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criou a lei que instalava a FAFOPA, assim apresenta, o processo de
constituição da IES:
O grande fator da criação da faculdade chama-se Airon
Rios, podem querer impedir, empanar não a dúvida,
Airon é o grande Artífice da faculdade, essa é que é a
verdade. Claro, ah, ah lei que a mandou foi eu, que era
o prefeito criando a faculdade que a criou através de
lei fui eu. Mas na verdade o grande autor de tudo foi
Airon, essa que é a verdade, outros vão querer dizer
Inocêncio num sei quem , num foi! O grande lutador
pela Faculdade foi Airon. (PORTO, 08 de março de
2019).

Ao explorarmos o testemunho de Giovanni Porto, é possível
vislumbrarmos algumas questões que merecem ser problematizadas,
com relação a essa fonte oral. Primeira questão que se apresenta
relaciona-se ao fato de observarmos que ao falar do papel
desempenhado pelo deputado Airon, o prefeito à época, procura
endossar e ao mesmo tempo destacar a importância do parlamentar,
compreendida por ele como muitas vezes “esquecida”, condição que
através da sua narrativa ele pretende superar e reformular, realizando
de maneira veemente, colocando Rios numa posição de inventor
da FAFOPA, contrapondo-se a visões às vezes estabelecidas no
qual o papel da Diocese de pesqueira é mais enfatizado, ao realizar
esta ponderação Giovani coloca a participação da Diocese numa
posição secundária e não principal, como as vezes procura endossar
as memórias que se estruturam quando fala-se sobre o processo de
organização da Fafopa.
Mais na frente na sua fala, Porto não deixou de reconhecer o
papel que a Diocese através dos Padres Inocêncio, Delson e Osvaldo
desempenharam, amparados pelas bênçãos de Dom Mariano Aguiar,
inclusive, para que o funcionamento da nova Instituição ocorresse
no prédio cedido pela Diocese, no colégio Cardeal, no campo das
barganhas políticas do acordo trilateral que ajudou na fundação da
FAFOPA, além da força política representada pelo Deputado Airon,
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para estruturar a maneira como a instituição seria organizada do
ponto de vista jurídico, a presença da Diocese através dos padres
que desempenhavam funções docentes foi importante, uma vez
que, devido à experiência e a formação acadêmica deles, colaborava
na constituição da IES. A importância da Igreja neste consórcio,
fica tão evidenciada ao longo do processo, mesmo com o endosso
de Giovanni em destacar a ação central de Airon, que a direção
da Faculdade foi, inicialmente, desempenhada pelo Padre Delson
Cursino que acumulava também, a direção do Colégio Diocesano.
(PORTO, março, 2019)”.
A despeito das batalhas de memória, no sentido de enfatizar
quem teria sido o idealizador principal da FAFOPA, é possível
evidenciar duas perspectivas uma delas apresentada por Giovanni
que tende a enfatizar o papel de Airon Rios a frente do processo, e
que foi auxiliado depois pela Diocese e, até mesmo, a Gerência local
de Educação. E outra perspectiva é que, muitas vezes, é possível
observar na memória local quando conversamos com pessoas da
cidade e até mesmo professores da instituição, que invizibilizam o
papel desempenhado pelo deputado.
Disputas à parte, o importante é compreendermos esse
processo de constituição da IES, circunscrito numa perspectiva mais
geral que passa pelo desenvolvimento da cidade de Arcoverde, mas,
ao mesmo tempo, as políticas que foram capitaneadas ao longo dos
governos militares de implantação de faculdades de primeiro ciclo
como objetivo de expansão de mão de obra no campo da educação,
área carente em profissionais que tivessem formação na área da
educação. Tal processo em grande medida é fruto da expansão da
educação nas cidades do interior do Brasil, que passavam com um
atraso considerável a usufruir de ginásios e algumas de escolas
secundárias, então existia uma demanda por formação uma vez
que muitos dos professores que lecionavam nestas escolas, quando
não eram leigos, os convocados para exercer a docência eram os
profissionais da área do Direito, Medicina, Engenharia ou outras
habilitações que existiam na cidade, tinham formação universitária
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desempenhavam a função de professores. Do ponto de vista legal,
esses profissionais faziam provas de suficiência ou recebiam por parte
dos órgãos competentes autorização para desenvolver atividade ligada
ao ensino, devido à falta de mão de obra educacional qualificada.
Como foi possível atestar em muitos dos depoimentos
que foram coligidos, estes profissionais que possuíam formação
universitária diversa, aprendiam a ser professores no exercício prático
da função, mesmo que no caso de muitos da primeira geração de
professores da FAFOPA, a instituição tivesse realizado um esforço
no sentido de, mesmo não tendo à área de formação especifica, eles
se qualificassem através de cursos de pós-graduação Lato sensu
e outros cursos de formação que garantiam-lhes a inserção da
discussão no campo de formação de professores do primeiro ciclo.
A revista PELEJA, órgão acadêmico que foi inaugurado no ano
de 1979, em comemoração ao primeiro decênio das atividades da
FAFOPA, fornece dados a esse respeito, o do esforço e das parcerias
que a Faculdade estava construindo no sentido de qualificar os seus
docentes. Nesse sentido, parcerias com a Pontifícia Universidade de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, fizeram parte dos esforços que a
instituição procurou construir no sentido de que o seu corpo docente
possuísse a formação necessária ao desenvolvimento das atividades
docentes universitárias.
A passagem dos dez primeiros anos de atividades da
FAFOPA contou com um conjunto de iniciativas que passavam tanto
por questões tiveram tanto, desdobramentos acadêmicos quanto
institucionais. Ao mesmo tempo em que, procurava marcar o esforço
diuturno que os professores que se encontravam vinculados a esta
instituição enfrentavam. Dentre as iniciativas que é possível observar
e que marcavam o processo de passagem da primeira década de
atividades acadêmicas da faculdade, convém destacar o processo
de plenificação dos cursos da instituição que, a partir do final da
década de 1970, passou a ser pleiteado junto aos órgãos educacionais
reguladores e foi implementado, ocorrendo uma ampliação no campo
de formação da Faculdade, pois passava a ser ofertado os cursos de
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Letras, História, Geografia, Matemática e Biologia. O que causou um
aumento de alunos, pois muitos daqueles que haviam se graduado na
primeira década dos anos 1970, por exigências legais, necessitavam
retornar a FAFOPA para complementar a sua formação, trazendo
alunos de diversas regiões do Nordeste.
Outra ação que se inseriu no interior da passagem dos 10 anos
de fundação da FAFOPA foi a organização de uma Revista acadêmico
científica, mas ao mesmo tempo institucional denominada Revista
Peleja, que teve o seu primeiro número lançado no mês de março
ano de 1979. Com relação a essa publicação, deter-nos-emos de
maneira um pouco mais demorada, nos seus primeiros seis números,
pois compreendemos que a publicação colabora para que possamos
pensar em questões referentes ao próprio processo de organização
desta IES, além, é claro, de fornecer um panorama a respeito dos
interesses acadêmicos que os seus colaboradores possuíam.
REVISTA PELEJA E O UNIVERSO ACADÊMICO DA
FAFOPA (1979-1982)
O lançamento da Revista PELEJA no ano de 1979, como
já destacamos anteriormente cumpriu o papel, em grande medida,
de marcar não somente a passagem dos dez primeiros anos da
FAFOPA, mas também como rememorou o professor Alder Júlio
(2019) o objetivo seria fornecer publicidade as pesquisas e aos
interesses dos seus docentes, por mais que as questões relacionadas
à pesquisa e extensão não tivessem uma política implementada por
parte da instituição, devido às diversas contingências que faziam
parte do cotidiano docente e discente dos que se encontravam na
inseridos na FAFOPA. O próprio nome da revista que, antes da sua
formalização, havia sido alvo de debates, com sugestões variadas
como por exemplo, Antropos, denominação defendida pelo professor
Alder Júlio não foi a escolhida. Prevaleceu então, a denominação
Peleja, defendida pelo professor José Rabelo de Vasconcelos,
não tanto em alusão à compreensão que o termo remontava no
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universo da poesia sertaneja, mas pelo significado encerrado pela
palavra que ressaltavam as dificuldades, que, de forma geral, e até
metaforicamente, uma instituição incrustada numa cidade do interior
e do sertão atravessavam, no sentido de concretizar-se na missão do
ensino superior, por mais que os desafios que postos, conseguiam
ser vencidos ao longo deste primeiro decênio.
Quando lançamos uma visão geral a respeito da revista Peleja,
para além da diversidade temática que ela condensava e, dos seus
objetivos relacionados a fornecer um espaço de publicidade para
as reflexões dos seus docentes e, até mesmo colaboração de alunos
ou pessoas que não estivessem inseridos no seu corpo docente ou
discente. Um aspecto que nos chama à atenção é o papel reservado a
essa publicação em fornecer também um perfil das instituições e das
iniciativas projetadas, o que de alguma maneira deixava entrever os
desejos e projetos que aqueles que faziam parte da IES acalentavam
e idealizavam.
Do ponto de vista da análise da revista, devido a uma questão
de recorte temporal, exploraremos os 6 primeiros números, que
contemplam um espaço temporal que se desloca de 1979 até 1982.
No primeiro número de março de 1979, é possível compreender este
periódico com a motivação de construir uma narrativa histórica a
respeito da estruturação da IES, as primeiras páginas constituem-se
num esforço de rememoração histórica, e nesta perspectiva assumindo
um perfil oficial a respeito da FAFOPA, procurando destacar os seus
marcos iniciais de organização, esboçando uma forte preocupação em
destacar os documentos regulatórios da instituição. Tal preocupação
pode ser compreendida como uma estratégia de firmar-se enquanto
Instituição de Ensino Superior, dando, assim, validade ao seu trabalho
educacional. Os trâmites legais no processo de credenciamento
da FAFOPA, mesmo sendo uma Autarquia de Ensino Superior,
estando atualmente ligado, à jurisdição do Conselho Estadual de
Educação. Ao longo da década de 1970, além da chancela estadual,
existia também um parecer de validade que devia ser expedido pelo
Ministério da Educação.
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Essa “peleja” levada a cabo pelo corpo diretivo da faculdade
é extensamente apresentada no número inicial da revista, inclusive
apresentando os planos de expansão da instituição, que os seus
representantes planejavam seja no processo de estruturação da IES ou
da diversificação dos cursos, com a preocupação de disponibilizar a
comunidade local e regional, cursos de licenciatura Plena, ampliando,
então, o modelo das graduações que inauguraram à FAFOPA.
(PELEJA. Arcoverde: 1979, p. 9-12).
Além do texto reconstruir o percurso da FAFOPA ao longo dos
dez anos de fundação, a revista destaca nas suas páginas a iniciativa
de formalização da mantenedora da Faculdade, figura jurídica que
até o ano de 1978 inexistia e foi denominada de Autarquia de Ensino
Superior de Arcoverde, como destaca em depoimento o professor
Alder Júlio. Ele destacou que a necessidade de organização da
mantenedora além de se constituir numa exigência ligada a legislação
educacional, constituía-se também numa espécie de instituição
guarda-chuva que possibilitaria a expansão dos serviços educacionais
e da própria estrutura da IES. É possível acompanhar ao longo das
edições sucessivas da Peleja em seções de notícias sobre a Instituição
e na publicação dos relatórios de 1977, 1978 e 1980, ao longo da
gestão do professor José Rabelo de Vasconcelos à frente da faculdade,
informações que apresentam o desejo de ampliar a oferta dos cursos.
O processo de estruturação da IES, inclusive passava pela
construção de um campus, projeto que foi levado a cabo ao longo
da segunda metade da década de 1970, quando ainda no relatório de
1977, publicada no primeiro número da Peleja, o diretor da FAFOPA
noticia a transferência para sede própria, mesmo que ainda não se
encontrasse em fase de conclusão. É possível, acompanhar nos
números sucessivos, o encaminhamento de propostas de ofertar, após
realização de carta consulta junto à população da cidade e região
da possibilidade de funcionamento do curso de Administração,
que segundo os redatores da peleja se tratava de uma aspiração da
cidade e região, essa notícia foi veiculada na seção da Revista que
publicava as informações da instituição. Pelo texto, os procedimentos
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encontravam-se avançados, uma vez que, na mesma seção noticiavase a possibilidade de ainda no ano de 1981, o curso ser ofertado.
Porém por motivos que não são apresentados, a aspiração do curso
de Administração não se materializou, continuando a FAFOPA, a
ofertar praticamente até o início do século XXI, cursos na área de
licenciatura. (PELEJA. Arcoverde: 1980, p. 90).
Desculpas como a de falta de estrutura e mão de obra
qualificada para trabalhar como docente, na área de Administração
devem ter sido compreendidas como desculpas para que a graduação
não tivesse sido autorizada. Porém, é possível empreendermos
outra leitura a da compreensão por parte dos órgãos reguladores de
educação do Brasil, que procuravam naquela época não patrocinar
uma política de ampliação do ensino superior, enquistando nos
grandes centros a formação de determinados campos profissionais,
que em alguma medida, relacionava-se a campos profissionais que
usufruíssem de maior destaque, é o que ainda na contemporaneidade,
acontece em algumas campos profissionais, mesmo que nas últimas
décadas tivemos incrementado um amplo processo de disseminação
e massificação do ensino superior, o que provoca novos desafios, mas
ao mesmo tempo, ajuda à que segmentos que antes, eram privados
de determinadas formações, pudessem acessar outras formações
profissionais.
Saindo um pouco dessa perspectiva, na qual a preocupação
era de fornecer uma memória histórica institucional à FAFOPA,
podemos observar a parte relacionada a produção acadêmica da
revista. Um dado importante de analisarmos, encontra-se no fato de
que a Peleja se constituía numa revista interdisciplinar. O escopo
temático era diversificado ao longo dos números que utilizamos
como referência, é possível localizar artigos que versavam sobre
questões do campo das Ciências, da Literatura, Linguística, História,
Formação socioeconômica e Folclore, além de contribuições no
campo da Metodologia Científica e do Direito.
A preocupação em pensar as questões regionais, com ênfase
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no lugar do sertão espaço no qual se encontrava localizada a IES e,
ao mesmo tempo, dar visibilidade as inquietações dos docentes que
desempenhavam as suas funções acadêmicas na Fafopa, constituíamse numa constância temática. Acreditamos que, ao destacar tal
identidade, por mais que a estrutura institucional, não tivesse uma
política institucionalizada de pesquisa, tais artigos serviam a tal
perspectiva, materializando às inquietações próprias daqueles que
possuíam, uma preocupação com a produção de conhecimento
que de alguma maneira, relacionavam-se as questões locais. Essa
preocupação de pertencimento, do ponto de vista temático é possível
localizar de maneira direta nos artigos de professores que estavam
relacionados à área das ciências sociais-história e, que se preocupavam
com a área da Cultura e das linguagens.
De forma geral, o lugar ocupado pela Peleja, na condição
de órgão de divulgação institucional modelou-se dentro desta forma
nestes seis números iniciais, a revista teve uma vida relativamente
longa, com uma periodicidade irregular, que durou até praticamente o
ano de 1992. Um elemento que se destaca, no sentido de, pensarmos
o lugar que esse periódico usufruiu no interior de uma cultura escolar,
forjada pela FAFOPA, foi que ela além de se estruturar, enquanto,
espaço de publicidade institucional a revista contribui também
para marcar o espaço da Faculdade enquanto, espaço de formação
profissional e inserir-se no modelo ritual que as instituições de ensino
superior possuíam que seria o de apresentar, reflexões dos seus
docentes ou de colaboradores, como parte integrante do que é “fazer
ensino superior”.
Mas, além desta questão, a Peleja foi um espaço de encontro
e sociabilidades intelectuais, dimensões que ajudam a forjar uma
revista, ela se constituía também na possibilidade de que “outras
vozes”, aquelas que não estavam no centro da produção acadêmica,
nas grandes cidades, possuíam de demarcar mesmo estando numa
região periférica, suas impressões e reflexões a respeito de temas
que de alguma maneira encontravam-se em circulação na sociedade
brasileira com suas variações locais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que procuramos discutir ao logo do presente texto,
procuramos a partir do processo de organização da faculdade de
Formação de Professores de Arcoverde, durante as décadas de 1970 e
o início dos anos 1980, demarcou o processo de ampliação do ensino
superior em Pernambuco, principalmente, no interior de Pernambuco
e mais especificamente, no sertão. Dessa forma, compreender a
História da FAFOPA é pensar o processo de implantação do ensino
e da formação universitária, em espaços geográficos além do litoral,
mas também compreender a importância no campo da formação
de professores e atuação dos profissionais no processo de ensinoaprendizagem, em regiões que se encontravam, de certa maneira, em
desvantagem na ampliação e oferta de educação.
Numa sociedade na qual a educação e, principalmente, aquela
voltada a um grande contingente populacional que vive em situação
periférica, é uma conquista recente, o que de alguma medida provoca
“novas” questões a serem pensadas. A trajetória histórica da FAFOPA
nos ajuda a problematizar e até mesmo, compreender o papel de
vanguarda que esta instituição possuiu no processo de interiorização
do ensino superior, mas além deste aspecto, o de aprender e de criar
uma certa expertise, na solução de problemas e enfrentamentos de
desafios inerentes a ofertar ensino superior nos sertões do Brasil.
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CAPÍTULO 2
MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
VERSUS FORMAÇÃO EMANCIPATÓRIA: DESAFIOS DA
UNIVERSIDADE NA ATUALIDADE1
Simone Salvador de Carvalho Meneses2
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto dos estudos, reflexões e debates,
a partir das contribuições de Boaventura de Sousa Santos (2004),
ao tratar sobre A Universidade no Século XXI, onde o autor aponta
por um lado, as consequências da expansão do projeto neoliberal
nas universidades e, por outro, algumas ideias que poderão presidir
uma reforma criativa, democrática e emancipatória nesses espaços.
Com base nessas contribuições, procuramos analisar Quais
os principais desafios e avanços da universitária brasileira na
atualidade diante da mercantilização do ensino superior e da
necessidade de uma educação emancipatória, proveniente das
demandas dos movimentos sociais organizados?
Nesse sentido, o trabalho tem por objetivos: analisar as
principais consequências enfrentados pela universidade devido
aos avanços da mercantilização do ensino superior e compreender
a importância das práticas alternativas na implementação de um
projeto de educação contra hegemônico que favoreça a educação
emancipatória.
A partir das contribuições de Arroyo (2011 e 2012), Brito
1. Trabalho apresentado na disciplina Didática do Ensino Superior, no Curso de PósGraduação em Educação Contemporânea, da Universidade Federal de Pernambuco,
Centro Acadêmico do Agreste.
2. Mestra em Educação Contemporânea pela UFPE. Especialista em Programação do
Ensino de Geografia – UPE e em Educação Profissional – ITEP. Professora na Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA e na Rede Estadual de Pernambuco
– SEE/PE.
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(2011),Caldart (2004), Reis (2004) e Santos (2004), Pimenta e
Anastasiou (2002) analisaremos alguns dos principais elementos
presentes nas experiências, a serem superados ou reafirmados
na tentativa de buscar esse outro projeto de formação em nível
superior, tendo em vista a necessidade de repolitizar as práticas
ainda presentes nas universidades públicas.
A primeira parte do texto abordará o dilema enfrentado pelas
universidades públicas e pelo Estado que se encontram atualmente
diante da emergência das demandas advindas dos movimentos, e, por
outro lado, das pressões do Banco Mundial e FMI que, enxergando
a educação como lucrativa mercadoria, estimulam a redução das
vagas gratuitas, ao mesmo tempo em que apoiam financeiramente
os projetos de ampliação e transnacionalização das instituições
particulares.
Em seguida, refletindo a partir de autores que analisam
experiências desenvolvidas por meio de parcerias entre Estado,
universidades e movimentos sociais, destacaremos alguns elementos
fundamentais a serem considerados para o enfrentamento do projeto
neoliberal.
2. E N T R E A S D E M A N D A S D A F O R M A Ç Ã O E A
MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO
BRASIL
Estudos realizados sobre a situação da educação ofertada as
classes populares no Brasil, principalmente aos povos do campo3
apontam a precariedade e abandono do poder público para essa
significativa parcela da população.
Em relação à formação dos educadores e educadoras em nível
superior o INEP divulgou no documento Panorama da Educação do
3. De acordo com a Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, são considerados
povos do campo: agricultores e agricultoras, quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos,
pescadores, camponeses, assentados, reassentados, sem terras, caipiras, lavradores povos
das águas e das florestas.
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Campo (2007), que até 2005, dos docentes que atuavam no ensino
fundamental – anos iniciais apenas 21,6% possuía formação em
nível superior. No ensino fundamental – anos finais apenas 53,1% e
no ensino médio 88,7, comprovando grande demanda de formação,
principalmente no ensino fundamental.
Após apresentar os índices sobre a situação da educação
básica no campo brasileiro, o próprio MEC/INEP reconhece que
Resumindo todas essas estatísticas, existem 354.316
professores atuando na educação básica do campo, e
eles representam 15% dos profissionais em exercício
no País. São, em sua grande maioria, os menos
qualificados e os que recebem os menores salários.
Diante deste quadro, é evidente a necessidade do
estabelecimento de uma política que valorize os
profissionais da educação do campo. É oportuno
destacar a necessidade de ações efetivas focadas
na expansão do quadro, na formação profissional
adequada e na formação continuada, considerando
projetos pedagógicos específicos e uma melhoria
salarial que estimule a permanência de profissionais
qualificados em sala de aula nas escolas rurais.

A necessidade de investimentos em formação inicial para
esse público aponta para algumas preocupações, dentre as quais
destacamos: Como garantir não apenas a aquisição de um diploma
de nível superior, mas a transformação da prática docente por meio
de uma formação específica para essa realidade, que possa contribuir
para superar as pedagogias de subalternização e opressão a que as
camadas populares têm sido historicamente submetidas?
Essa é uma das grandes questões apontadas por aqueles que
defendem e lutam pelo reconhecimento do direito destes povos a
uma educação de qualidade, que considere suas especificidades
e contribuía para a implementação de pedagogias de libertação e
emancipação.
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Freire no livro Pedagogia do Oprimido (1974, p. 77) já
criticava o modelo de educação baseada na aquisição de conteúdos
e na visão do estudante como alguém que chega a escola vazio de
conhecimentos, para ele,
A educação que se impõe aos que verdadeiramente
se comprometem com a libertação não pode
fundar-se numa concepção dos homens como seres
vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não
pode basear-se numa consciência especializada,
mecanicistamente compartimentada, não nos
homens como “corpos conscientes” e na consciência
como consciência intencionalizada ao mundo. Não
pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da
problematização dos homens em sua relação com
o mundo.

Apesar dos avanços do ponto de vista teórico e do acúmulo
de estudos que apontam para a necessidade de ressignificar o papel
da escola, na prática, a realidade pouco mudou.
Em relação ao ensino superior a situação agrava-se ainda
mais, tendo em vista os desafios impostos ao mesmo na atualidade.
Para Santos (2004), a universidade passa por um momento
crucial, com uma mercadorização do ensino superior que transforma
o conhecimento num produto de consumo. Essa situação, afasta as
universidades de um de seus mais importantes papéis, que é o da
produção conhecimentos que apontem para a formação humana
numa dimensão não apenas econômica, mas comprometida com
questões sociais mais amplas.
A transformação do conhecimento em mercadoria, nos
últimos anos, vem intensificando a transnacionalização desse
atrativo mercado atualmente em curso, com universidades virtuais,
muitas delas ligadas a grupos empresariais, que ofertam educação
à distância e aprendizagem on line, rompendo assim as fronteiras
- 32 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

territoriais.
Por meio de projetos financiados pelo Banco Mundial e FMI,
investe-se no ensino superior privado, em detrimento do ensino
público. Esses projetos trazem em sua base o rompimento com a ideia
de educação superior pública, de qualidade e vinculada a um projeto
de país, aos interesses nacionais, estimulando o individualismo, a
meritocracia e a competitividade, elementos centrais no projeto
hegemônico neoliberal, que, na educação, ganham forma por meio
da Teoria do Capital Humano4.
Para Santos (2004, p. 24)
[...] esta pressão produtivistadesvirtua a universidade,
até porque certos objetivos que lhe poderiam estar
mais próximos têm sido esvaziados de qualquer
preocupação humanista ou cultural. É o caso da
educação permanente, que tem sidoreduzida à
educação para o mercado permanente. Domesmo
modo, a maior autonomia que foi concedida às
universidades não teve por objectivo preservar
a liberdade académica, mas criar condições para
as universidades se adaptarem às exigências da
economia.

3. EM BUSCA DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
CONTRA HEGEMÔNICO
As mudanças impostas ao ensino superior e ao papel da
universidade vão de encontro ao projeto de educação e de sociedade
defendido pelas classes populares. Santos (2004) afirma que, para se
contrapor ao projeto hegemônico neoliberal é preciso a consolidação
4. Segundo Frigotto (2006) a TCH baseia-se na meritocracia individual, transferindo
a responsabilidade pelo sucesso para o indivíduo, legitimando a exclusão social. Na
visão microeconômica, a educação é tratada como fator de desenvolvimento econômico
e distribuição de renda, do mesmo modo que, pode ser considerada como responsável
pelos avanços educacionais e de crescimento econômico de um país, em uma visão
macroeconômica.
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de um projeto contra hegemônico e alternativo, que favoreça a
transição do modelo universitário e unilateral, para um que seja
pluriversitário e interativo, uma vez que
Nos países pluriétnicos e multinacionais, o
conhecimento pluriversitário está a emergir ainda do
interior da própria universidade quando estudantes
de grupos minoritários (étnicos ou outros) entram na
universidade e verificam que a sua inclusão é uma
forma de exclusão: confrontam-se com a tábua rasa
que é feita das suas culturas e dos conhecimentos
próprios das comunidades donde se sentem
originários. (SANTOS, 2004, p. 43)

Para superar essa lógica, é preciso repensar o modelo de
educação em pauta, principalmente nas licenciaturas que precisam
caminhar na perspectiva de uma formação voltada a melhor
compreensão da realidade, para a apreensão e construção de
conhecimento comprometidos com um novo projeto de sociedade.
Para Pimenta e Anastasiou (2002, p. 204)
Muitos processos de ensino em curso na universidade
não passam de meras reproduções de mini palestras
ou reunião de um número determinado de pessoas
ouvindo uma delas expor determinado assunto [...].
Aí, de fato, o termo ‘ensinar’ está sendo utilizado
com a desconsideração de seus elementos essenciais.

Certamente, não serão essas práticas e concepções de
educação bancárias as responsáveis pela mudança. Mas, sem
dúvida, a reflexão sobre elas e seus resultados servirão de base para
possíveis transformações no que diz respeito ao papel dos docentes
universitários.
Reis (2004), ao tratar sobre as mudanças necessárias à
implementação de um novo projeto de formação, chama atenção
para a necessidade da transformação das velhas práticas e da
construção de um novo caminhar e um novo compreender do
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processo educacional, superando as práticas pedagógicas autoritárias
e reacionárias ainda arraigadas na educação brasileira. Posturas que,
com certeza limitam a formação de profissionais numa perspectiva
emancipatória, autônoma e comprometida com a educação das
classes populares.
Um projeto contra hegemônico que resgate o papel da
universidade como um bem público é para Santos (2004) um projeto
político exigente, a ser realizado por três importantes protagonistas:
os universitários, que denunciam a posição conservadora e recusam
a ideia da inelutabilidade da globalização neoliberal, o Estado
Nacional, ao optar politicamente pela globalização solidária da
universidade e os cidadãos, individual ou coletivamente organizados,
interessados em fomentar os processos que articulem seus interesses
aos da universidade.
Nesse sentido, graças à luta dos movimentos sociais
organizados e do comprometimento de universidades e educadores/
as militantes, na última década vem ocorrendo no Brasil vários
exemplos de formação específica em nível superior, a exemplo
dos diversos cursos de Pedagogia da Terra, oferecidos por meio do
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA,
das Licenciaturas em Educação do Campo e Intercultural Indígena,
além da inclusão de disciplinas específicas nos cursos de Pedagogia.
Segundo Arroyo (2012, p. 59)
Disputar os próprios espaços de produção,
sistematização do conhecimento, confrontar seus
conhecimentos, sua racionalidade, seus critérios de
validade com os conhecimentos, a racionalidade, os
critérios de validade pensados como únicos, legítimos,
é algo muito novonos novos sujeitos sociais. Mudam
a direção em que o pensamento educativo popular
os conformou: levado dos centros de pensamento
válidos por intelectuais comprometidos aos espaços
criados de conscientização, cultura e educação.
[...] Um movimento de diálogo horizontal no
reconhecimento.
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Essas novas posturas, esse movimento horizontal, coletivo,
organizado, não silencioso, de luta por políticas afirmativas e pela
garantia de direitos historicamente negados que, na visão de Arroyo
constituem uma das grandes riquezas a ser pesquisada e incorporada
pelos espaços de produção e validação de conhecimento, capaz de
contribuir na repolitização do pensamento pedagógico e das teorias
socioeducativas.
Brito (2011, p. 245) ao pesquisar sobre os cursos do
PRONERA na UFPB afirma
É indispensável no diálogo entre a Universidade
e os movimentos sociais – ao pensar a educação
do campo e em especial os cursos de formação de
professores - levar em consideração uma leitura
sobre a relevância da relação entre a luta pela terra
e o currículo escolar, já que diferentes saberes estão
sendo produzidos seja em escolas convencionais,
seja em realidades educacionais diferenciadas. A
formação do educador é uma estratégia de luta e
fortalecimento da Educação do Campo com o papel
de fomentar reflexões que acumulem força e espaço
de construção de um novo conceito de educação.

Essa parceria é fundamental, pois deixá-los a margem é
alimentar a cultura historicamente imposta pelo projeto hegemônico
de pensar e decidir os diferentes aspectos da sociedade de cima
para baixo, para os mais fracos, mais necessitados, desprovidos de
conhecimento, incapazes de tomar decisões.
Percebe-se que a luta é bem maior, pois tratar-se de uma
disputa de poder no campo das ideias, que busca reestruturar
a educação brasileira na tentativa de abolir as pedagogias
inferiorizantes que historicamente tem servido para tornar tanto
as escolas quanto as universidades como espaços classificatórios,
seletivos e excludentes.
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De acordo com Arroyo (2011, p. 135),
A formação do professor tem que ser enriquecida
dentro dos princípios do humanismo pedagógico,
cada vez mais retomado pela concepção democrática
de educação. Temos de inserir nos currículos dos
centros deformação esses componentes voltados
para o equilibrado desenvolvimento das múltiplas
dimensões da personalidade.

Certamente, essa transformação não ocorrerá de forma
passiva. É necessário que ocorram os movimentos de resistência
para ‘ocupar o latifúndio do saber’ (lema dos movimentos sociais),
uma vez que a universidade ainda é, sem dúvida, um dos espaços
públicos mais almejados pela elite burguesa e onde mais se percebe
sua influência seja na organização, no currículo, ou nas teorias que
assumem, reveladas muitas vezes nos discursos,nas práticas e nas
formas de tratar os sujeitos pertencentes às classes populares.
Caldart (2010, p. 133) ao tratar da formação dos educadores
e educadoras em nível superior aponta algumas das possíveis tensões
existentes,
O encontro entre a Educação do Campo e uma
Licenciatura só pode ser tenso. Primeiro porque
o formato legal e institucional das Licenciaturas
existentes no sistema educacional é expressão
de uma concepção de formação de educadores e
de escola que diverge dos debates originários da
Educação do Campo e segundo porque os sujeitos
envolvidos nesse encontro, movimentos sociais,
governos e universidades, não tem, em seu conjunto,
os mesmos interesses e objetivos e nem a mesma
dinâmica de atuação, ou seja, se o curso mantiver
sua proposta de origem ele encarnará as tensões e
contradições que estão hoje no conjunto da Educação
do Campo, talvez agravadas pelas tensões específicas
do debate sobre formação de educadores que está no
conjunto da sociedade.
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Conscientes dessas tensões e mais ainda, da necessidade de
avançar na luta pelo projeto de sociedade contra hegemônico, os
movimentos pressionam o governo, o que, para Arroyo (2012, pp.
292 e 293):
É de extrema relevância política que dos movimentos
sociais venham pressões por educação, pelo direito
ao conhecimento, à cultura, à escola e à universidade,
mas por outra concepção desses direitos e por
outra função social, política e cultura da escola e
universidade públicas. Por outra escola indígena, do
campo, quilombola, das florestas. Por outros critérios
de acesso e permanência nas universidades.

Essa pressão, com certeza, vem obrigando as universidades
públicas brasileiras a repensarem seu papel e assumirem uma
posição frente a esta e tantas outras demandas e desafios impostos
na atualidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas questões apontadas ao longo do trabalho, foi
possível perceber que as universidades encontram-se na atualidade
num momento crucial. Se por um lado, enquanto instituições sociais,
reflete as características do sistema hegemônico, por outro, em seu
interior também refletem as tensões e contradições presentes a partir
dos diversos grupos que a compõem.
Dessa forma, o sistema capitalista neoliberal, ao reconhecer
os lucros advindos da transformação da educação superior em
mercadoria de consumo, destinada aqueles que dela poderão usufruir
por meio de pagamentos ou financiamentos para tal, estimula a
propagação de projetos de formação transnacionais, de universidades
on line, onde estimula-se o estudo a distância, sendo o/a professor/a
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apenas um tutor. Nesse formato, instituições e profissionais que
delas fazem parte, vão abdicando do compromisso político de
uma formação voltada a transformação social, contribuindo
apenas para a manutenção do status quo. A educação ofertada
passa a comprometer-se apenas em formar o sujeito com base nas
exigências do mercado. Entretanto, considerado alguns exemplos
que ‘facilitam’ ao máximo a obtenção de diplomas, não estaríamos
diante de mais uma estratégia de inclusão excludente?
Por outro lado, emergem na atualidade diferentes demandas
dos movimentos sociais que se preocupam em romper com a
lógica neoliberal. Ao lutarem por formação escolar defendem a
necessidade de ‘ocupar o latifúndio do saber’, desde a educação até
a pós-graduação e chegam a esses espaços conscientes de que não
aceitam esse modelo historicamente imposto, que serviu apenas para
aumentar a exclusão social e o preconceito. Desse entendimento,
emergem as experiências que defendem outros projetos alternativos
de educação e de sociedade, carregado de símbolos, cores, sentidos
e significados que apontam na direção da emancipação humana, da
garantia de direitos e das práticas de libertação.
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CAPÍTULO 3
A NEGRITUDE NO CONTEXTO EDUCACIONAL
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DO LIVO DIDÁTICO DE
HISTÓRIA 6º ANO
Vilmara Firmina da S. Carvalho1
Jaelson Gomes de A. Pereira2
INTRODUÇÃO
São vários os estudos que se têm debruçado sobre o problema
da discriminação e o preconceito no contexto escolar brasileiro bem
como das medidas tendentes a erradicá-las. No entanto, os estudos
que procure estabelecer/analisar a representatividade negra no livro
didático em relação a construção da identidade racial, não são tão
comuns. Esse projeto procura fazer essa ligação, mostrando como
o livro didático é colaborativo na construção das identidades de
seus usuários, no nosso caso os estudantes de turmas de 6º ano na
disciplina de História em Pernambuco.
Para tal feitura, como objetivo geral procuramos averiguar
a existência(s) de uma identidade negra no livro didático, nesse
horizonte, praticamente dividimos nossa pesquisa em dois momentos,
no primeiro procuramos abordar as questões relacionadas as questões
raciais e de identidade e num segundo tratar do livro didático no
cerne de sua importância para a formação dessas. Dessa forma
objetivamos, elencar os autores que tratam da temática destacando:
Fausto (1995), Fanon (2006), Munanga (2005), Silva (2005), entre
tantos outros que discutem a questão tema desse artigo, para assim
abordar os elementos constitutivos da identidade negra, bem como
1. Licencianda em História do CESA – Centro de Ensino Superior de Arcoverde; Ex.
Bolsista do PIBID (CAPES) Sub-projeto História. Vilmara_Firmina@hotmail.com.
2. Lic. Em História – CESA; Esp. em História e Cultura Africana e Afro-brasileira –
UCAM; Professor do CESA – Centro de Ensino Superior de Arcoverde. profjaelsongap@
gmail.com
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apontar esses dentro do ambiente escolar. Também consideramos
necessário estabelecer um levantamento do que diz as leis 10639/03,
a 11.645/08 e 12.288/10 para construção estabelecimento dessa
identidade na escola e na sociedade.
Já num segundo momento nos atentamos a apresentar os
livros didáticos de Pernambuco para o 6º ano do ensino fundamental,
objeto de nossa pesquisa: História, Sociedade e Cidadania de
Boulos Junior (2015). Nesse analisar a presença de uma identidade/
representatividade negra.
Nossa metodologia baseou-se numa pesquisa bibliográfica
a cerca de autores que estão ligados ao debate da identidade na
escola, bem como da importância do livro didático. Como também
da analise conceitual do livro didático em especifico, de história do
6º ano, para as escolas de Pernambuco, sabendo que esse matéria
por ser parte de Programa Nacional do Livro Didático – PNDL,
torna-se publico e passivo de analises por os professores e escolas
que irão utilizado, bem como, da sociedade que assim o desejar.
ABORDAGEM TEÓRICA ACERCA DO NEGRO E DA
EDUCAÇÃO.
A educação brasileira enveredou-se nos moldes eurocêntricos,
culminando na proliferação da formação de cidadão que não
reconhecem a diversidade étnico-racial presente no Brasil, pessoas
que não valorizam e não respeitam algumas culturas,preferindo
manter os padrões preconceituosos, reforçando conscientemente e
as vezes inconscientemente todos seus posicionamentos ao qual este
foi condicionado a tomar. Sendo a educação é um dos mecanismos
fundamentais para modificar o este cenário.
O negro é fruto de uma dinâmica desleal ideológica, ao qual
cominou em uma inferiorizarão deste indivíduo nas estâncias sociais.
Em um processo longo e doloroso que se introduziu na sociedade
brasileira. De acordo com Fausto (1995, p. 89) “O preconceito contra
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o negro ultrapassou o fim da escravidão e chegou modificando os
nossos dias...”. Com “justificativas” biológicas e posteriormente
teóricas para sua situação de subordinação, sendo o fenótipo fator
determinante para uma serie de condutas que o marginalizou
socialmente.
Conforme defendido por Fausto (1995), ao longo do século
XIX as teorias científicas reforçaram ainda mais o preconceito
racial, com alegações feitas em relação ao crânio dos negros, o
peso de seu cérebro etc. atestando que se tratava de uma raça de
inteligência inferior, que por questões biológicas deveriam viver à
sujeição. Polarizando e difundindo uma forma estereotipada de ver o
negro, pois segundo Fanon (2006, p.106) “Na América, os pretos são
mantidos à parte. Na América do Sul, chicoteiam nas ruas e metralham
os grevistas pretos. Na África Ocidental, o preto é um animal...” em
suma todos esses processos ideológicos de menosprezo, alegações
teóricas cientificas biológicas preconceituosas e posicionamentos
sociais contribuíram pra a marginalização e interiorização da
negritude.
Para Fanon (2006, p.133) “ [...] Já pretenderam
apressadamente: o preto se inferioriza. A verdade é que ele é
inferiorizado”, este sentimento expressado pelo negro e reforçado
pela sociedade são reflexos do processo de negação identitária
de sua raça. Sendo a identidade racial um fator determinante
para a personalidade, aceitação e valorização sociocultural;
desempenhando nestes indivíduos sentimentos de pertencimento
coletivo e individuais ao um grupo étnico.
Quando um negro se enquadra ao seu grupo de origem, esta
afirmando o orgulho de sua negritude e contribuindo para que seus
semelhantes tenham as mesmas atitudes, em suma, essa autoafirmação
irar despertar para que outros busquem este posicionamento,
fortalecendo o movimento. Contudo para Reis (2009, p. 4) “[...] a
pessoa que assume seu pertencimento a população negra, está mais
propício a contribuir com si mesmo e com o grupo ao qual pertence”.
- 43 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

Sendo assim trazer essas discussões para o âmbito social é de grande
relevância, pois esta é uma instituição social ao qual abraça todos os
contextos populacional. Precisando promover uma educação que
vise quebrar os preceitos eurocêntricos, em consonância ao mito
da democracia racial que contribuiu negativamente para reforça os
preconceitos. Educando e conscientização em pro do respeito e a
diversidade cultural presente nas esferas sociais, profissionalizando
educadores capazes de lidarem com essas prerrogativas. De acordo
com Munanga
Não precisamos ser profetas para compreender
que o preconceito incutido na cabeça do professor
e sua incapacidade em lidar profissionalmente
com a diversidade, somando-se ao conteúdo
preconceituoso dos livros e materiais didáticos
e às relações preconceituosas entre alunos de
diferentes ascendências étnico-raciais, sociais e
outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu
aprendizado (MUNANGA, 2005, p. 17).

O preconceito racial é um problema sociocultural ao qual
transcende à séculos e a escola é um ambiente que possibilita
desconstruir toda essa bagagem estereotipada que o aluno possui.
No entanto existem alguns impasses nessa dinâmica educacional,
caso o professor não saiba lidar com esta diversidade, os conteúdos
programáticos com visões eurocêntricos e os recursos didáticos
metodológicos, (inclusive o livro didático) discernindo uma
narrativa com à História dos vencedores e à História desses
perdedores, sendo mais uma vez contada de maneira deturpada e
menosprezada, só irá prejudicar a aprendizagem destes descendentes
e até mesmo acarretar na evasão escolar deste indivíduo. Pois
segundo Munanga (2005), esses fatores explicam os altos índices
de repetência e evasão escolar dos educandos negros, quando são
comparados com os educandos brancos.
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De acordo com Silva (2005), atualmente o livro didático é o
recurso mais utilizado pelos professores em sala de aula, com mais
frequência nas escolas públicas, pois na maioria das vezes, este se
torna o único recurso para leituras para os alunos. Ana Celía Silva
vai além e diz que
O livro didático, de um modo geral, omite ou
apresenta de uma na simplificada e falsificada o
cotidiano, as experiências e o processo histórico
cultural de diversos segmentos sociais, tais como
a mulher, o branco, o negro, os indígenas e os
trabalhadores, entre outros. Em relação à população
negra, sua presença nesses livros foi marcada
pela estereotipia e caricatura, identificadas pelas
pesquisas realizadas nas duas últimas décadas. A
criança negra era ilustrada e descrita através de
estereótipos inferiorizantes e excluída do processo
de comunicação, uma vez que o autor se dirigia
apenas ao público majoritário nele representado,
constituído por crianças brancas e de classe média
(SILVA, 2005, p. 23).

O livro didático por ser um recurso ideológico o profissional
de educação que ira utilizada em suas aulas precisa tomar cuidado
com as alegações e ensinamentos que serão transmitidos. Podendo
omitir os processos históricos culturais de algum grupo social, por
muitas vezes, sendo o caso das mulheres, indígenas, negros etc.
Sendo que a população negra no livro didático na maioria das vezes
apresenta uma visão estereotipada e inferiorizada. Representada
sempre a margem da sociedade e fora da comunicação com outros
grupos, sendo sempre os brancos e a classe média os protagonistas.
Petronilha(2005) propõe o estudo das africanidades e este
estudo segundo Petronilha Beatriz Goncalves e Silva
[...] significa tomar conhecimento, observar,
analisar um jeito peculiar de ver a vida, o mundo,
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o trabalho, de conviver e de lutar pela dignidade
própria, bem como pela de todos descendentes de
africanos, mais ainda de todos que a sociedade
marginaliza (2005, p.156).

Contudo esta nova forma de conhecer a cultura destes
indivíduos será de suma importância, alem de ter uma nova visão
do multicuturalimos presente na sociedade brasileira, para barrar
com ato discriminatório. Além do mais para defender e garantir
essas novas abordagem educacional e sociocultural no Brasil, foi
sancionada as Leis 10.639/03, 11.645/08 e 12.288/10.
IDENTIDADE NEGRA E O AMBIENTE ESCOLAR
A escola enquanto instancia social tem muita influência na
vida dos indivíduos, sendo imprescindível, assim, uma educação que
valorize as culturas e incentivem a auto aceitação identitarias. Além
do mais segundo Petronilha Beatriz Goncalves e Silva(2007, p.489)
“A sociedade brasileira sempre foi multicultural, desde os 1500,
data que se convencionou indicar como de início da organização
social e política em que vivemos”. Este multiculturalismo deve
ser ensinado aos alunos e os levarem as reflexões sobre as riquezas
culturais dos povos que constituem a nação brasileira, discussões
que desconstruam as versões eurocêntricas que tanto influência de
forma negativa a construção identitária do aluno.
Munanga diz que
Esta identidade política é uma identidade unificadora
em busca de propostas transformadoras da realidade
do negro no Brasil. Ela se opõe a uma outra
identidade unificadora proposta pela ideologia
dominante, ou seja, a identidade mestiça,que
além de buscar a unidade nacional visa também a
legitimação da chamada democracia racial brasileira
e a conservação do status quo (MUNANGA, 2003,
p.15).
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O individuo negro que assume sua identidade política, esta
contribuindo para que outros se assumam, além de auxiliar para a
melhoria da vida do negro brasileiro. Sendo algo tido como difícil,
por ter sido implantado com a ideologia dominante, junto à ideia da
democracia racial, a identidade mestiça, que prejudica absurdamente
que as pessoas negras se aceitem tal como são. Muitas vezes se
deixando levarem por essas prerrogativas que sempre esteve presente
na sociedade brasileira, inclusive na escola. Sendo este a necessidade
de serem revistos e remodelos, trazendo novas abordagens para sala
de aula, para que os alunos possam se aceitarem e assumirem sua
identidade étnico-racial.
Em conformidade com Stigar & Schuck (2014) desde o
inicio a educação brasileira foi organizada pela elite dominante e
totalmente exploradora, voltada para a estratificação social. Sendo
transcendente por séculos a concepção da dominação cultural,
enraizada no ideal de que a educação seria para poucos e os outros
não precisariam aprender, sendo aos poucos modificado esse ideal
e sendo ofertado educação para todos os indivíduos, mas sem
respeitando a diversidade presente. Pois segundo JESUS na escola
se apresenta.
Diferentes maneiras de ver o mundo, estilos,
crenças, costumes, cores, etnias estão presentes no
cotidiano escolar, pois a escola é um micro universo
social, assim as formas de se relacionar com o outro
demonstram praticas sociais e mecanismos sutis
de difusão do preconceito e estereótipos (JESUS,
2012, p.3).

A escola por ser palco da diversidade, do multiculturismo e
de grupos étnicos distintos, com todos possuindo suas peculiaridades
ao qual acarreta em um ambiente com múltiplas interações. Sendo
que esses indivíduos por não estarem acostumado a conviver com
o diferente ponderar agir de maneira preconceituosa e estereotipada.
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Desencadeando em um ambiente de propagação de discriminação,
sendo os grupos da memoria propicio para estes impasses.
Em consonância ao papel de formação do indivíduo, na escola
o alunado poderá e precisará trabalharas questões de auto aceitação
e de alto afirmação, conhecendo sua história. Com mecanismo
coerente e preciso que busque a identidade individual e coletiva.
Em conformidade com Mizael, que diz que
A partir do conhecimento de sua história, o negro
pode sair do campo indefinido, pardo, e assumir
sua identidade negra. Esta não precisa nem
pode ser imutável, mas que tenha significado
político. Que os alunos negros possam enfim
dizer de si, saindo do lugar da inferioridade para
a potencialidade do ser negro, sabendo enfrentar
qualquer atitude discriminatória a partir de uma
autoestima elevada e confiante (MIZAEL, 2015,
p. 17).

Conhecer sua história, suas raízes, a grandeza do povo negro,
a sua cultura riquíssima, sem alteração, manipulação, interiorização
ou inferiorização será um ponto crucial pra alavancar a aceitação
da identidade do aluno. Saindo da classificação do pardo, para sua
afirmação negra. A negritude tornando protagonista e ocupando seus
espaços, com sabedoria para enfrentar a discriminação, mostrando
seu orgulho de ser negro é da bagagem história que este possui. Em
suma, a escola contribui bastante para formação da identidade do
aluno, sendo valiosas reflexões que auxilie a aceitação dos mesmos.
DAS LEIS 10.639/03, 11.645/08 e 12.288/10.
No Brasil existem algumas leis que visam a obrigatoriedade
do ensino da cultura afro-brasileiro africana e indígena, buscando
manter e preservar a riqueza destes povos que contribuir para a
formação da nação brasileira. Além do estatuto da igualdade racial,
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que advém da busca de igualdade entre os povos; todas essas
medidas têm grande importância para estes povos e para um país
mais igualitário.
A Lei 10.639/03 foi alterada para a Lei 11.645/08, tornado
obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana,
em todas instituições de ensino brasileiras, publicas e privadas, na
modalidade de ensino fundamental e médio. Já a Lei 11.645/08
alterou a Lei 9.384/96, modificada pela Lei 10.639/03, ao qual
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo nos
currículos oficiais da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e cultura afro-brasileira e indígena”. Ademais a Lei
12.288/10, se torna bem abrangente e trata de direitos essenciais
para igualdade racial, em todas as esferas da sociedade, se tornando
um estatuto da Igualdade Racial.
A lei 10.639/03 assegura que
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando
a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes
à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras.
[..,] "Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia
Nacional da Consciência Negra’(BRASIL, 2003).

Está lei implica na obrigatoriedade do ensino, sobre História
e cultura Afro-brasileira na rede pública e privada na modalidade do
ensino fundamental e médio nas instituições de ensino brasileiro.
Introduzindo nos conteúdos programáticos o ensino envolvendo
está temática. Tendo que ser ministrado estes conteúdos em todo
currículo escolar, com ênfase nas áreas de educação artística,
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literatura e de historia brasileira. A lei 10.645/03 também inclui no
calendário escolar o dia 20 de novembro como o “Dia Nacional da
Consciência Negra”, uma data pra ser vivência pelos envolvidos no
processo educacional.
A lei 10.645/03 foi alterada para lei 11.645/08 que estabelece
que
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a
partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra
e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes
à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros
serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação
artística e de literatura e história brasileiras.”
(NR) (BRASIL,2008).

A lei 11.645/08 incrementou no ensino fundamental e médio,
da rede pública e privada a obrigatoriedade do estudo da história
e cultura Afro-brasileira e acrescenta a história e cultura indígena
para o ensino. Nos conteúdos programáticos alem do estudo afrobrasileira foram inseridos os estudo da temática indígena e são
temas trabalhos em currículo escolar, sendo dado ênfase nas áreas
de educação-brasileira e de literatura e história brasileira.
Ademais a lei 12.288/10 institui o estatuto da igualdade
racial, se tornando bem abrangente em sua finalidade, com leis que
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estabelece a igualdade e garantia de direitos, Sendo estes direitos
fundamentais, como do direito à saúde, do direito à educação, à
cultura, ao esporte e ao lazer, do direito à liberdade de consciência e
de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos; do acesso à terra
e à moradia adequada; do trabalho, dos meios de comunicação, do
sistema nacional de promoção da igualdade racial, da organização
e competência; das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça
e à segurança, do financiamento das iniciativas de promoção da
igualdade racial.
Contudo todas as medidas citadas anteriormente possuem
valor significativo por garantir uma educação aos moldes brasileira,
que contribui para afirmação do aluno e de uma lei que estabelece
uma série de medidas que garante ao negro a ter acesso a tudo que
por muitos anos foi negado a ele.
ANALISE O LIVRO DIDÁTICO IDENTIDADE NEGRA
O livro didático é um instrumento de suma importância
para as escolas brasileiras, desempenhando um papel importante na
formação dos educandos. Sendo necessária uma análise criteriosa
para escolha deste material para ser usada na sala de aula. Para que
não seja propagado uma visão eurocêntrica e estereotipada dos
grupos marginalizados da sociedade.
Segundo Emanuela de Moraes Silva
[...] essa abordagem tende a conceber a história
da África como complemento à história dos
europeus: o tráfico de escravos, o modelo de
economia escravista etc. Quanto à cultura de
matriz africana no conjunto da cultura brasileira,
há uma ênfase em temas como a religião, a
culinária, as danças, a música. Tudo isso reforça
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os estereótipos da superioridade da cultura
europeia como a determinante para a formação
da nação brasileira.(SILVA, ano p.15)

Percebe-se que nos livros didáticos de histórias por algumas
vezes a história africana se torna complementar da história
eurocêntrica, ao qual só é visto o processo de dominação da negritude,
deixando a parte toda sua história e cultural, resumindo a cultura afro
em exótica, distante da realidade dos alunos, só reforçando ainda
mais a discriminação e a superioridade estereotipada do branco.
Em conformidade com Oliva (2007) e ao seu alerta que,
não se deve continuar reproduzindo essas leituras distorcidas da
realidade, ao qual só irar culminar no reforço destas visões e que
pouco provável que o imaginário das futuras gerações sobre a África,
o africano e o afro-brasileiro sofrerão uma modificação significativa.
Sendo assim de suma importância o papel da escola para
modificar essa realidade que afeta toda estância da sociedade,
abrindo um olhar para uma educação compromissada com social,
pelo fim da segregação, da discriminação, do preconceito etc., com
materiais didáticos que façam releituras tais como são, com livro
didático que mostre a riqueza do negro e dos grupos marginalizados.
Que fale de identidade, que desperte a auto-aceitação identitária do
individual.
LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA DO 6º ANO EM
PERNAMBUCO
O Livro didático objeto do presente artigo é o de Alfredo
Boulos Júnior, História, Sociedade e Cidadania, que está sendo
utilizado em algumas escolas do estado de Pernambuco, destinado
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ao 6° ano do ensino fundamental II. Este livro faz parte do PNLD3,
tendo sua publicação em 2015 e já está na sua 3° edição.
Alfredo Boulos Júnior é Doutor em Educação (área de
concentração: História da Educação) pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Mestre em Ciências (Área de concentração:
História social) pela Universidade de São Paulo, lecionou na rede
pública e particular e em cursinho pré-vestibular, é autor de coleções
paradidáticas e Assessorou a Diretoria Técnica da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação- São Paulo (FDE).
Este livro possui algumas particularidades fundamentais
para a representativa de grupos étnico-raciais, pois de início a
capa já mostra a imagem de uma criança indígena, mostrando a
representatividade social deste grupo racial. Adiante nas primeiras
páginas, em uma parte do livro onde mostra a organização do
mesmo, percebe uma grande quantidade da representatividade da
figura negra na sociedade.
Contudo no conteúdo sobre As Fontes Históricas, é dado
como exemplo de fonte escrita a lei n° 11.645/08, possibilitando uma
discussão efetiva sobre a Lei e a temática presente nela, sendo uma
ancora para levar os alunos a reflexões sobre o passado e presente
destes grupos e a importância destes nas esferas sociais.
Verificando uma das atividades presente no livro, intitulada
“leitura de imagem”, é apresentada a rainha egípcia Cleópatra em três
imagens distintas, na primeira o busto romano em mármore da rainha
egípcia, a segunda, a atriz britânica Elizabeth Taylor caracterizada
como Cleópatra, e a terceira uma imagem em 3D da recriação do
rosto de Cleópatra, está última sendo bem singular, por mostra- la
negra, com o cabelo crespo, trançado e com traços característicos
3. Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar
e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de
apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas
de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às
instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos e conveniadas com o Poder Público. Em: http://portal.mec.gov.br/component/
content/article?id=12391:pnld
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negros, sendo uma imagem muito importante para desmistificar a
ideia que se tem desta rainha, por muitas vezes, projetada como
branca, por vezes, se omitindo sua origem africana.
A questão pede para que seja observada com atenção às
3 imagens e responder perguntas, todas discursivas, pode-se
dizer que são perguntas pessoais, que tem um grande impacto
no estudante, pelo a desmistificação e a analise que o aluno, para
responder, precisará fazer. São questões que possibilitam despertar
a críticidade em relação a verdadeira origem da rainha. Entre elas,
também chamam a atenção as perguntas precisas, qual delas você
acha que é mais parecida com a “verdadeira” Cleópatra? Justifique;
Por que sempre associamos Cleópatra à atriz Elizabeth Taylor?
São questionários que tem grande valor, para auxiliar o aluno a se
perceber, e a refletir sobre sua própria condição de muitas vezes
omissa de sua negritude.
Em suma, este livro didático apresenta conteúdos
programáticos diversificados ao qual é visível a representatividade
de diversos grupos étnico-racial que por muitos anos tiveram sua
história esquecida. A negritude apresenta-se como protagonista
de sua história, inseridos no contexto social, multicultural em um
panorama igualitário. Tendo em sua composição uma identidade
negra representativa e autônoma, contudo verifica a importância
desta abordagem em sala de aula, com um livro didático que da
“vós e vês”, contribuindo para a auto aceitação do educando, para
o respeito com o diferente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim neste artigo, averiguou-se a importância de trabalhar a
temática negra em sala de aula, para que o alunado se perceba agente,
protagonista da sociedade. Com uma educação compromissada com
o respeito à diversidade e livros didáticos que valorizem e contem
a verdadeira história dos povos outros, tantas vezes esquecidos e
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desvalorizados.
Conclui-se que, ainda tem muito a ser conquistado e que
é preciso lutar ainda mais, por mais representatividade negra na
sociedade. Ademais o livro didático de História do 6° ano, de Boulos
Junior, Sociedade e Cidadania, usado nas escolas de Pernambuco,
contribui de forma significativa para afirmação da negritude, por
ser composto de várias temáticas e imagem que inserem o negro
no contexto social.
Verifica-se que o livro didático é um instrumento de suma
importância pra educação e que este precisa abordar em seus
conteúdos a formação da identidade negra, contribuindo para um
ensino democrático. Livros como o citado anteriormente, tem um
papel excepcional na vida dos alunos negros e para aulas mais
respeitosas e diversificadas.
Percebe-se de suma importância a relevância da escola
para a formação de cidadãos que se respeitem e convivam com
a diversidade presente na sociedade, além das leis 10.639/03,
11.645/08 e 12.288/10 que asseguram no currículo escolar o ensino
da historia e cultura afro-brasileira e indígena e de direitos que a
muito tempo foi negado a estes.
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CAPÍTULO 4
LITERATURAS AFRICANAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA
O ENSINO MÉDIO
Jadilson Marinho da Silva1
INTRODUÇÃO
A produção literária de países africanos de expressão
portuguesa: Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe, e Cabo Verde está presente em diversos livros didáticos de
Língua Portuguesa do Brasil, entretanto percebe-se uma restrição na
abordagem dessa temática, porque é a penas um capítulo dedicado ao
estudo das manifestações da literatura moderna em países africanos
de expressão portuguesa, isto é, aquela literatura surgida do desejo
de criar uma literatura que não fosse apenas uma adaptação dos
modelos literários portugueses, mas genuinamente africana.
Tendo em vista que poucos são os livros didáticos abordam
a literatura africana como conteúdo escolar, faz-se necessário
compreender como tais conteúdos são tratados no livro didático
e ressaltar a relevância destes, problematizando a atualidade do
assunto e sua interligação com área de ensino da literatura. Diante
dessa abordagem observar-se-á o estudo das manifestações da
literatura moderna, bem como seus autores e obras mais relevantes
que foram destacadas na produção.
As literaturas estudadas contemporaneamente em nosso
país são especificadas em três lugares, Brasil, Portugal e África,
mas infelizmente uma das mais ricas das literaturas é esquecida
1. Doutor e Mestre em Ciências da Educação, Especialista em Estudos Linguísticos
e Literários, e em Ensino de Língua Portuguesa. Possui experiência na área de Letras
e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Língua
Portuguesa, linguística, formação de professores, avaliação e currículo. E-mail: jadilson.
marinho@gmail.com
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nos livros didáticos.
O tema deste trabalho foi escolhido após uma análise dos
livros didáticos de Língua Portuguesa, oriundos do PNLD. Durante
a análise e escolha destes, foi identificado que a literatura africana
configura um espaço no livro apenas para contemplar o que é pautado
na Lei. É questionável a não valorização das literaturas africanas
no contexto escolar, uma vez que a coleção em estudo apresenta
apenas esse conteúdo no volume 3. Além disso, é perceptível uma
abordagem superficial de temas que foram atribuídos a literatura
africana.
Nesse sentido, este artigo pauta-se busca-se nas seguintes
indagações: como o livro didático de língua portuguesa aborda as
literaturas africanas? Como esse tipo de literatura é inserida no
ensino médio, haja vista que é voltado à produção literária do Brasil
e de Portugal?
LITERATURA AFRICANA E A LEI 10.639/2003
O interesse público de estudantes brasileiros pelas literaturas
africanas de língua portuguesa tem aumentado em muitos nos
últimos anos por diversas razões: a lei federal nº 10.639, de 2003,
que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de cultura africana e
afro-brasileira nas escolas públicas e privadas de todos os Estados
brasileiros; o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, cuja
vigência no Brasil teve início em 2009; a publicação de várias obras
de autores africanos, como Pepetela, Mia Couto e Luandino, entre
outros, seja para lançar seus livros, seja para participar da Festa
Literária Internacional de Parati (Flip) ou proferir conferências.
Na escola, observa-se que são poucas as abordagens literárias
que procuram tratar as representações no contexto das relações
étnico-raciais estabelecidas no ambiente escolar. Menos comum,
ainda, são aqueles estudos que se voltam para a análise do método
de ensino da literatura de temática africana, verificando como
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essa literatura e seu ensino se inserem nos princípios e diretrizes
estabelecidas pela referida lei.
A construção de uma historiografia literária produzida em
Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau está dando no
momento atual, com a participação tanto de pesquisadores do Brasil
e de Portugal. A perspectiva histórica, portanto, embora possível,
ainda está cheia de lacunas que não são apresentadas aos estudantes
do ensino médio. Nesse caso, seria importante que os estudos de
literatura portuguesa e brasileira fossem tratados a partir de uma
perspectiva dialógica, isto é, abordagens cruzadas com as literaturas
portuguesa e brasileira naquilo que têm em comum quanto a temas,
visão de mundo e projetos estéticos. Para tanto, é preciso que o
livro didático apresente vários estudos comparados entre textos
africanos e portugueses e/ou brasileiros, destacando os principais
autores e obras, analisando diversos textos de autores angolanos,
moçambicanos e cabo-verdianos.
É neste sentido que as pesquisas das representações da Lei
10.639/2003, no contexto das relações étnico-raciais na escola,
sobretudo por meio da análise do método de ensino da literatura de
temática africana lusófona tornam-se, a nosso ver, indispensável,
entre outros motivos, por verificar em que medida tal ensino auxilia
na aproximação dos universos culturais dos países lusófonos.
Ainda, resgatando uma tradição histórica que permeia a identidade
nacional brasileira (baseada, entre outras coisas, nas relações entre
Brasil e África) e valorizando a cultura negra, de modo a romper
paradigmas preconceituosos na vida escolar e, consequentemente,
na vida social do aluno.
O grande desafio da escola é investir na superação
da discriminação e dar a conhecer a riqueza
representada pela diversidade etnocultural que
compõe o patrimônio sociocultural brasileiro,
valorizando a trajetória particular dos grupos
que compõem a sociedade. Nesse sentido, a
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escola deve ser local de diálogo, de aprender
a conviver, vivenciando a própria cultura e
respeitando as diferentes formas de expressão
cultural (BRASIL, 2000, p. 32).

Essa diretriz impulsionou uma maior reflexão acerca da
diversidade étnico-racial estabelecida pela lei 10.639/2003. Com sua
aprovação, foi preciso não apenas reformular o ensino, orientando
e ofertando formação continuada aos professores para ministrar
as disciplinas relacionadas a esses temas e preparar o estudante
para ser inserido na realidade de uma educação multicultural, mas
também promover práticas de interação dos diversos contextos
sociais, nos quais os alunos estão inseridos, em especial no que
compete à questão africana, repensando, agora no ambiente escolar,
a dinâmica histórica e cultural que marcou o continente africano e
revendo as diferenças e particularidades próprias das civilizações
daquela região. (SILVA, 2007).
A partir da aprovação da referida lei, foram produzidos
diversos livros que abordam o tema da pluralidade cultural. Logo,
a cultura africana está presente, como se pode verificar em diversas
publicações mais recentes. Além disso, no que se refere ao material
didático escolar, nos livros didáticos passaram a ser abordados
o tema das relações étnico-raciais e das culturas africana e afrobrasileira. Sendo assim, a utilização da literatura africana de língua
portuguesa não é mais uma novidade no ambiente escolar, tendose disseminado, sobretudo a partir das diretrizes traçadas pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais, por meio do tema da Pluralidade
Cultural, e sendo reforçada com a aprovação da lei 10.639. Contudo,
estudos voltados à relação dessa lei com o ensino de literatura ainda
são pouco comuns, privilegiando-se, neste campo, as abordagens
históricas e outras afins.
Nesse contexto, a literatura africana proporciona, ao
estudante, maior contato com a diversidade étnico-racial e cultural,
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levando-o a conhecer novas formas de relacionamento social e
manifestação cultural. Cabe ressaltar, dentro desse processo, que
trabalhar a literatura africana em sala de aula pressupõe, ainda, um
processo de letramento literário (COSSON, 2006). De acordo com
esse autor,
[...] ser leitor de literatura na escola é mais do
que fruir um livro de ficção ou se deliciar com as
palavras exatas da poesia. É também posicionarse diante da obra literária, identificando e
questionando protocolos de leitura, afirmando
ou retificando valores culturais, elaborando e
expandindo sentidos. Esse aprendizado crítico
da leitura literária [...] não se faz sem o encontro
pessoal com o texto enquanto princípio de toda
experiência estética (COSSON, 2006, p. 120).

Corroborando com as ideias do autor, não se pode ofertar
a literatura de forma superficial, mas sim apresentando-a de forma
adequada e completa destacando os valores imbuídos nesse processo
para que todos os envolvidos possam ter uma experiência literária
aprazível. Nesse sentido, para lograr êxito no ensino da literatura
africana de língua portuguesa é preciso precisa ser assimilada a
assimilação dos conteúdos relacionados à cultura africana e na
conscientização das questões étnico-raciais na sociedade. Nessa
tarefa, a literatura torna-se um elemento relevante para o educador
e para o educando, na medida em que pode potencializar seu
questionamento crítico das relações sociais, bem como alguns de
seus desdobramentos, como a questão do preconceito, da pluralidade
cultural, o substrato histórico e cultural africano, e muitos outros.
Além do já citado estudo de Rildo Cosson acerca do
letramento literário, (COSSON, 2004), outras abordagens se
fazem necessárias, principalmente aquelas que teorizam acerca
da importância do ensino de literatura como prática significativa e
expressiva no percurso escolar do estudante (CYANA, 2000).
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É neste sentido que as pesquisas das representações da lei
10.639/2003, no contexto das relações étnico-raciais na escola,
sobretudo por meio da análise do método de ensino da literatura
africana tornam-se indispensável, entre outros motivos, por verificar
em que medida tal ensino auxilia na aproximação dos universos
culturais dos países lusófonos. Ainda, resgatando uma tradição
histórica que permeia a identidade nacional brasileira (baseada,
entre outras coisas, nas relações entre Brasil e África) e valorizando
a cultura negra, de modo a romper paradigmas preconceituosos na
vida escolar e, consequentemente, na vida social do aluno.
É esperado que o sujeito aprenda a olhar o
mundo através de múltiplas lentes, e não
somente aquela única que, muitas vezes, o faz
agir, violentamente, internacionalizado. Em
uma proposta plural, as lentes para uma leitura
de mundo também são plurais, permitindo,
nessa diversidade, a construção de uma
sociedade igualmente plural, com lentes criadas
e multiplicadas pelo próprio sujeito em suas
interações com outros pares do seu contexto
cultural. (Cavalcante, 2009, p. 89)

Deste modo, acredita-se que o processo de letramento
literário pode despertar, no estudante o senso crítico que nasce do
conhecimento e da interação com outras culturas, desenvolvendo
a leitura e proporcionando a aquisição de novos conhecimentos.
IMPORTÂNCIA DAS LITERATURAS AFRICANAS NO
CONTEXTO ESCOLAR
O uso de literatura africana e afrodescendente em situações
que mostram o negro como um grande atuante da nossa sociedade,
contribui, de fato, para que os alunos possam compreender novos
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conceitos sobre o “ser negro” no nosso país e também sobre a atuação
do mesmo em todo o mundo.
Estudar a literatura africana é entender o negro dentro de sua
cultura e em suas raízes. Não se pode falar da literatura africana sem
se falar da "Negritude", esta que (inicialmente) através da literatura
firmou a libertação do negro, e (posteriormente) passou a ser mais
do que um movimento literário, um ato político, uma afirmação de
independência, um clamor por reconhecimento.
A negritude deve se refletir nos estudos dos textos literários
africanos também no Brasil, porém, mesmo depois de ter sido
publicada Lei 10.639/03, que trata-se da obrigação do ensino
da história e da cultura africana nas escolas, ainda muito tem-se
discutido em relação a implementação dos conteúdos que são
referentes à História e Cultura Afro-brasileira no contexto de todo
o currículo escolar e pouco se tem dito a respeito da necessidade
de uma metodologia específica para tal propósito, visto que muitos
professores que obtiveram graduação antes da lei, alguns até mesmo
depois, não tiveram formação adequada para ministrar aulas voltadas
para abordagem de temas relacionados à história e à literatura
africana (já que esta última integra tanto a cultura como a História
afro-brasileira).
É baseado nesta desvalorização do estudo da história africana
que o movimento negro aponta para a necessidade de diretrizes que
orientem a formulação de projetos empenhados na valorização da
história e cultura dos afro-brasileiros e africanos, assim como uma
articulação de uma educação comprometida positivamente com as
relações étnico-raciais, tendo nos seus currículos conteúdos que
reconheçam e valorizem a história e a cultura dos afrodescendentes,
a diversidade da nação brasileira, ao igual direito a educação de
qualidade que permita ao negro reconhecer-se na cultura nacional,
expressando suas próprias visões de mundo, manifestando com
autonomia seus pensamentos e desejos.
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3.1. Literaturas africanas no livro didático
A coleção do livro didático, foco desse estudo, apresenta as
literaturas africanas a partir do estabelecimento de diálogos com a
literatura brasileira (volumes 2 e 3) e destinando um capítulo, no
volume três (3ª série do Ensino Médio), no qual comenta sobre uma
produção literária enfatizando os países de Angola, Moçambique
e Cabo Verde. No volume 1 (um) não consta nenhuma informação
sobre as literaturas africanas de língua portuguesa. Além disso,
faltam textos informativos e poemas relacionados a literatura
africana, em detrimento de outros gêneros, como o teatro, a biografia,
o diário e as memórias. Quanto aos poemas, o livro enfatiza seus
aspectos formais e, frequentemente, são usados para o ensino de
gramática. Assim, a poesia está presente, mas é um mero pretexto
para outros fins que não sejam explorar outras literaturas. Além
disso, é recorrente o uso dos mesmos escritores e obras nas coleções
didáticas pesquisadas; logo, os alunos podem entender que há poucos
escritores e obras destinadas a literatura africana.
No livro do 2º ano observa-se textos e poemas em que se
poderia ser possível verificar a atualização do conteúdo destinado
ao ensino da Literatura Africana nestes manuais, já que a coletânea
em questão foi criada após a adoção das diretrizes relacionadas à
questão étnico-racial definidas nas novas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, surgidas em
2003. Porém, mesmo com a Lei em vigor, não há nenhum registro
desse conteúdo nos livros didáticos do 1ºe 2º ano do Ensino Médio.
No entanto, há uma breve explanação do conteúdo, que até
mesmo pode chegar a passar despercebido pelo os olhos dos alunos
e dos professores no 3º livro sendo ele o do 3º ano. Na apresentação
no último capítulo do livro supracitado, que explora as Literaturas
africanas de língua portuguesa e literatura negro-brasileira. Isso se
encontra em 9 páginas (299 a 307). Esse livro traz inicialmente dois
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textos: o primeiro é um poema de Viriato da Cruz, poeta angolano.
O segundo é de José Craveirinha, poeta moçambicano. Há uma
proposta de interpretação textual nas páginas seguintes. Desse
modo, o estudante precisa fazer a leitura dos textos para responder
corretamente aos que se pede. Ao lado dos textos há uma pequena
biografia do autor de cada texto.
Na segunda parte da obra, é proposto ao aluno um estudo
sobre a literatura negro-brasileira. Nesse momento é apresentado a
reflexão destacando suas primeiras manifestações na obra de Luiz
Gama (1830-1882), Cruz e Sousa (1861-1898) e Lima Barreto
(1881-1922), que atuaram de forma isolada.
Há uma referência aos Cadernos negros (1978) destacando
sucintamente a sua importância e divulgação da produção negrobrasileira. Entretanto, não há o aprofundamento ou proposta de
discussão sobre algum capítulo dessa obra, apenas citam o site para
acesso.
Na terceira parte são apresentados dois poemas dos autores
negro-brasileiros Adão Ventura e Márcio Barbosa. Nesse momento,
o estudante tem a oportunidade de apreciar essa belíssima produção
e em seguida é levado a fazer a interpretação, citar as semelhanças
e diferenças entre os poemas.
Por fim, apresentam dois poemas: o primeiro é do poeta
angolano Agostinho Neto (1922-1979). O segundo é de Cuti,
pseudônimo de Luís Silva (1951), poeta da atualidade e militante
da causa negra.
No geral, as atividades propostas são muito relevantes para
que os estudantes explorem as variadas ramificações discursivas que
atravessam a literatura africana de expressão portuguesa e possam
se interessa. Para o bom desenvolvimento das atividades nessa
área é preciso que o professor exponha sempre alguns elementos
que compõem as circunstâncias evocadas pelos poemas evocados,
ou seja, pela situação de enfrentamento político que vigora nos
países africanos no período em que lutavam pela independência
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de Portugal.
Parcialmente apenas um único autor é abordado nessa
página, onde não há conteúdo suficiente a ser demonstrado aos
alunos, caberá, mais uma vez, ao professor abordar a Literatura
Africana em suas aulas através de outros recursos didáticos, já que
esta não está contida (pelo menos de forma mais abrangente) no
livro. No entanto, esse significativo esforço do professor em fazer um
mapeamento e uma busca de conteúdos e propostas didáticas sobre
a literatura africana não deve ocorrer sem reflexão e sem respaldo
bibliográfico-científico. É, ainda, fundamental um entendimento
mais pontual sobre a legislação existente acerca do citado objeto.
Pois é discutível que, se, as atividades marcadas pela excelência de
seus executores (grandes educadores e também pesquisadores) e de
seus conteúdos proliferam, outras, infelizmente, têm se demonstrado
deficientes em suas intenções e encaminhamentos.
METODOLOGIA
Essa pesquisa é de cunho descritivo (GIL, 1987) e analítico.
O referencial teórico baseia-se na análise do livro didático de Língua
Portuguesa. Com o material em mãos, deu-se então um trabalho
de análise das unidades do livro didático, observando, conforme
especificado, sua divisão, em prol de verificar uma possível
fragmentação ou integração de conteúdos sobre Literaturas africanas.
O exame ao manual do professor, conforme Cunha e Ferreira (2012)
revelam o conceito de Literatura presente no livro e as metodologias
pelas quais o material didático propõe trabalhá-lo.
A fim de se constatar a abordagem das literaturas africanas
no livro didático de Língua Portuguesa, tomaram-se como corpus
desta pesquisa a coleção de livros do 1º ao 3º ano, a saber: Português
Contemporâneo: Diálogo, Reflexão e Uso, de Willian Cereja,
Carolina Dias Vianna, Christiane Damien (PNLD de 2018 a 2020).
A escolha dessas obras didáticas tem como lócus de referência a
- 68 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde, visto que
se trata da instituição escolar onde leciono Língua Portuguesa e
Literatura, na qual me possibilitou analisar o lugar das literaturas
africanas no livro didático de língua portuguesa, de forma específica
e substancial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a concretização do ensino da Literatura Africana nas
escolas de Ensino Médio, seria possível transcender a história da luta
dos negros, contada sempre na visão somente do branco, mostrar que
o negro é capaz de escrever e contar sua própria história. Estudar
a literatura Africana é deixar de ver, como personagens, apenas
homens e mulheres de pele branca e de olhos azuis, e passar a ver
os negros sendo protagonistas. O ensino de Literatura Africana é,
assim, uma das formas de se criar uma identidade cultural através da
valorização das diversas manifestações culturais de origem africana.
É necessário que o educador possa levar os escritores
africanos para a sala de aula, estes devem ser retratados nos livros
didáticos, precisamos da presença desses textos provenientes dos
países africanos, pois eles representam a literatura deste continente
e a cultura deste e do nosso povo.
A Lei 10.639/ 032 torna obrigatório o estudo de conteúdos
referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros nas escolas de ensino fundamental e médio, em especial
nas áreas de artes, literatura e história, entretanto a inclusão das
literaturas africanas no livro didático de Língua Portuguesa do
ensino médio restringe-se a fragmentos de textos de autores e
autoras africanos ou à gênese desse tipo de literatura. É válido
evidenciar, também, que o escasso olhar da crítica literária sobre
as literaturas africanas e por estas não serem exigidas por grande
parte dos vestibulares, contribuem acentuadamente para sua restrita
visibilidade e inserção no livro didático, bem como nas aulas de
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Língua Portuguesa, as quais perpassam pelo crivo do livro didático.
Portanto, o livro didático em estudo, precisa ser revisado,
pois em muitos casos apresenta informações insuficientes, e como
é um dos meios mais utilizados pelos estudantes para sua formação,
é necessário estar adequado para que os discentes desenvolvam
seu senso crítico a partir dele. Além disso, precisa explorar mais
a produção de autores africanos e as relações entre a literatura
brasileira e as produzidas nos países africanos.
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CAPÍTULO 5
EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO
IMBÉ – PE: POR UMA EDUCAÇÃO DECOLONIZADA E
INTERCULTURAL
Kátya Carvalho Alexandre Almeida1
Vanderley Almeida Rocha2
1. INTRODUÇÃO
Este artigo tem a pretensão de analisar teórica e
empiricamente a questão educacional da Comunidade Quilombolas
do Imbé – PE, localizado no município de Capoeiras - PE, a partir
do enfoque das teorias dos estudos Pós-Coloniais que reconhecem a
cultura a partir das “Políticas das Diferenças” buscando desconstruir
a hegemonia epistemológica euro\nordocêntrica presente no ato de
educar e apontar alternativas pedagógicas decoloniais, emancipadoras
e interculturais de valorização dos fazeres e saberes locais.
Nesta perspectiva, este trabalho tentará elucidar as relações
existentes entre a proposta de Educação Escolar Quilombola em sua
legislação com a realidade educacional evidenciada na pesquisa
a partir da oralidade dos (as) entrevistados (as) e a proposta da
pedagogia baseada nos pressupostos do Pensamento Decolonial
fazendo um estudo analítico e dialético entre esses três fatores.
A conquista da educação formal das comunidades
quilombolas é uma realidade recente, pois tais povos foram
historicamente excluídos e invisibilizados, tendo seus saberes
1. Graduada em Ciências pela UFPE, em Pedagogia pelo ISEP e Mestra em Sociologia pela
UFPE. Integrante do Núcleo de Pesquisa de Educação do Campo e de Gênero da AESA\
CESA do NUPEFEC: Núcleo de Pesquisa, Extensão e Formação em Educação do Campo,
da UFRPE, Campus Agreste, Caruru- PE. Contato: katyacarvalhoprof@gmail.com.
2. Graduado em História no CESA, bolsista pesquisador do PIBID. Integrante do Núcleo
de Pesquisa de Educação do Campo e de Gênero da AESA\CESA do NUPEFEC: Núcleo
de Pesquisa, Extensão e Formação em Educação do Campo, da UFRPE, Campus Agreste,
Caruru- PE. Contato: deley.almeidarocha@gmail.com.
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culturais locais silenciados por décadas, num processo hierárquico
denominado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano (1999) de
“Colonialidade do Saber e do Poder3” e que o Boaventura de Souza
Santos (2009) analisou como sendo consequência do “Pensamento
Abissal”4.
A Educação Escolar Quilombola é uma conquista das lutas do
movimento negro e quilombola que deve acontecer tanto em escolas
localizadas em território quilombola, quanto em escolas localizadas
fora destes territórios, mas que atendem alunos (as) originários de
tais comunidades5. Logo, trata-se de uma educação diferenciada
que prima pela valorização dos conhecimentos históricos, culturais
e locais quilombolas a partir de seus antepassados e por isso pode
ser relacionada com o referencial decolonial, pois o mesmo propõe
a consideração de a pluralidade de tipos de conhecimento, que não
se limita apenas a hegemonia do científico.
Por isso, tais saberes locais se relacionam com os
conceitos de interculturalidade, ecologia de saberes, epistemologias
do sul defendidos como princípios básicos para uma educação
3. “A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do
poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da população
mundial como pedra angular deste padrão de poder”. (QUIJANO, 2007, p. 93). A
colonialidade do saber se relaciona com a epistemologia e suas formas de reprodução de
regimes de pensamento, enquanto a colonialidade do ser se refere à experiência vivida de
colonização e seus impactos na linguagem e na visão de mundo dos povos colonizados
(MALDONADO-TORRES, 2007).
4. “O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema
de distinções visíveis e invisíveis, sendo que estas últimas fundamentam as primeiras. As
distinções invisíveis são estabelecidas por meio de linhas radicais que dividem a realidade
social em dois universos distintos: o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. A
divisão é tal que “o outro lado da linha” desaparece como realidade, torna-se inexistente
e é mesmo produzido como inexistente. [...] A característica do pensamento abissal é a
impossibilidade da co-presença dos dois lados da linha (SANTOS, 2009, p. 20).
5. Segundo a Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010, publicada no Conselho
Nacional de Educação – Educação/Câmara de Educação Básica – CNE/CEB –, inclui
a especificidade da Educação Escolar Quilombola: Art. 39 – A Educação Escolar
Indígena e a Educação Escolar Quilombola são, respectivamente, oferecidas em
unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas e, para essas populações, estão
assegurados direitos específicos na Constituição Federal que lhes permitem valorizar e
preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico (BRASIL, 2010).
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decolonizada.
Diante disso, este artigo levanta o seguinte problema
de pesquisa: “Como os saberes culturais locais quilombolas são
representados e vivenciados no ato pedagógico educacional na
Escola Pública Municipal J. C. C. situada na comunidade rural
quilombola do Imbé – PE?” .
Mediante este questionamento objetiva-se de forma
geral compreender como moradores (as), professores (as) e a
coordenadora pedagógica da Escola Quilombola do Imbé - PE
percebem o ato educacional presente na comunidade, vislumbrando
a aproximação ou o distanciamento da mesma com a proposta de
Educação Escolar Quilombola de 2012, bem como com o currículo
crítico intercultural, com a aplicação da lei 11.645/08 de modo a se
coadunar com a decolonização da educação básica.
O surgimento da temática desta pesquisa surge a partir
do reconhecimento da necessidade de se estudar a educação das
comunidades tradicionais que nos últimos anos vem sofrendo
desmonte das políticas públicas educacionais agravando a hegemonia
de uma educação neotecnicista, eurocêntrica e neoliberal, que tenta
tornar invisível os povos quilombolas e seus saberes étnico-culturais.
Por outro lado, esta pesquisa faz parte do núcleo de estudo sobre
Educação do Campo da AESA\CESA em parceria com o NUPEFEC,
Núcleo de Pesquisa, Extensão e Formação em Educação do Campo,
na UFRPE, Campus Agreste, Caruaru-PE.
Conforme os Artigos 215\ 216 da Constituição Federal
Brasileira de 1988 as comunidades quilombolas tem por direito
constitucional a manutenção de sua cultura e forma social e
econômica de viver. O Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003,
em seu Art. 2º considera,
Os remanescentes das comunidades dos quilombos,
os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados
de relações territoriais específicas, com presunção de

- 73 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

ancestralidade negra, relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003).

A Educação presente em área rural quilombola não se concretiza
sem reconhecer a existência do campo, de sua ancestralidade étnica,
compreendendo seus processos culturais, as relações de trabalho
vivenciadas por esses sujeitos do campo em suas práticas cotidianas,
suas tradições, manifestações culturais, valores e modos de vida.
2. A EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA:
LEGISLAÇÃO, LUTAS E RESISTÊNCIAS EM PROL DE
UMA PEDAGOGIA DECOLONIAL
A Luta dos povos e comunidades tradicionais, sejam elas
indígenas, do campo, ribeirinhos e\ou quilombolas em prol de uma
educação formal de qualidade é um fato histórico na realidade social
excludente desses povos que buscam a afirmação das diferenças,
respeito as suas culturas e saberes. Tais comunidades debatem
questões culturais, educacionais e políticas também fora do ambiente
escolar em seus cotidianos marcados por lutas diárias por direitos
e contra os abusos de autoridade e relações de poder entre eles
e os latifundiários, donos do poder e do agronegócio. Por isso a
educação institucional para esses povos precisa refletir a respeito de
um currículo diferenciado que contemple e valorize os seus saberes
e realidades locais.
Em termos de direitos a uma educação formal de qualidade,
sabe-se que as comunidades quilombolas em geral, e especificamente
a do Imbé, são marcadas por alto índice de antepassados sem
escolaridade. A luta por uma educação escolar obteve lentas e
recentes conquistas legais no plano normativo:
A Lei Federal nº. 10.639/2003, cuja orientação
consiste em que Educação Básica adote, nos
conteúdos programáticos, o estudo da história e
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da cultura afro-brasileira; a Convenção 169 da
OIT (Organização Internacional do Trabalho),
promulgada pelo decreto 5.051, de 2004, que
garante o direito de uma educação apropriada às
diferenças das populações étnicas; o Plano Nacional
de Desenvolvimento de Populações Tradicionais
(decreto 6.040, 2007), que aponta para a necessidade
de se produzir modalidades de educação adequadas
aos modos de vida das populações tradicionais; e a
Resolução nº 7 de 2010 do CNE (Conselho Nacional
de Educação), que avança na garantia de uma
educação diferenciada, ao mencionar a necessidade
de respeito por parte das escolas que atendem às
populações do campo, comunidades indígenas
e quilombolas, para com suas peculiaridades
de modos de vida. Além disso, esta mesma
Resolução recomenda a utilização de pedagogias
condizentes com as suas formas próprias de produzir
conhecimentos (ARRUTI, et.al, 2011, p. 17).

Assim, em 2010, a Conferência Nacional de Educação
(CONAE, 2010) considerou a necessidade de elaboração de políticas
específicas na educação para acolher às questões das comunidades
quilombolas, visto que a Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08,
que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira
e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino
fundamental até o ensino médio, não tratavam de tais especificidades.
Tal pauta gerou a formação de um Grupo de Trabalho de Educação
Quilombola no Conselho Nacional de Educação, que teve como
demanda a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola (MAROUN; OLIVEIRA e
CARVALHO, 2013). Percebendo-se que:
A inclusão da Educação Escolar Quilombola
como modalidade de ensino na Educação Básica,
deliberada na Conferência Nacional de Educação
de 2010 (CONAE, 2010), é um ganho político para
a população negra e quilombola, tendo em vista que
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frente ao modelo de educação eurocentrado que se
perpetua no nosso sistema escolar, este é um processo
de resistência dos grupos não hegemônicos (SOUZA,
2015, p. 17).

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola, a educação é destinada ao atendimento de
populações quilombolas de responsabilidade do governo federal,
estadual e municipal. Diante disso percebe-se a importância da
resolução nº 08/2012 – enquanto uma conquista histórica frente
às lutas do Movimento Negro no Brasil – ao definir as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola na
Educação Básica, que dispõe em seu Art. 35:
I – garantir ao educando o direito a conhecer o
conceito, a história dos quilombos no Brasil, o
protagonismo do movimento quilombola e do
movimento negro, assim como o seu histórico
de lutas; II – implementar a Educação para as
Relações Étnico-raciais e o Ensino da História e
cultura Afro-Brasileira e Africana, nos termos da
Lei nº 9. 394/96 na redação dada pela Lei nº 10.
639/03, e da resolução CNE/CP nº1/2004. III –
reconhecer a história e a cultura afro-brasileira como
elementos estruturantes do processo civilizatório
nacional, considerando as mudanças, as recriações
e as ressignificações históricas e socioculturais que
estruturam as concepções de vida dos afro-brasileiros
na diáspora africana. [...] V – garantir as discussões
sobre a identidade, a cultura e a linguagem,
como importante eixo norteador do currículo [...]
(BRASIL, 2012, p. 34-5).

Porém, apesar de garantias legais, a realidade educacional
nas comunidades em geral, e em particular na comunidade
pesquisada está bem distante de abranger tais direitos, a começar
pela inexistência na escola de um PPP (Projeto Político Pedagógico),
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imprescindível na gestão democrática. Também pela ausência
de um currículo intercultural, pela precária infraestrutura física;
pela ausência de materiais didáticos e tecnológicos apropriados
a uma educação diferenciada e principalmente pela ausência de
investimentos em formações continuadas para professores (as)
garantindo-lhes acesso ao debate sobre a pedagogia decolonial.
Nesse panorama, torna-se imprescindível a luta por uma
construção de uma educação quilombola democrática, sistêmica e
pluricultural curricular que contemple o saber local, intercalando
um diálogo entre a escola e a comunidade, pois, como dizia Freire
(2011, p. 25): “quanto mais enraizado na minha localidade, tanto
mais possibilidades tenho de me espraiar, me mundializar. Ninguém
se torna local a partir do universal”.
É preciso se pensar em uma pedagogia diferenciada6
para se trabalhar em uma escola quilombola, ou seja, se pensar
em “pedagogias quilombolas”, que significa considerar que cada
comunidade, cada grupo étnico, cada povo têm uma maneira própria
de educar, tem pedagogias próprias, como requerem as Diretrizes
da Educação Escolar Quilombola. No entanto, é preciso ter cautela
porque a escola é lugar de conflitos e diálogos de modo que tanto
se “pode valorizar identidades e diferenças quanto [se] pode
estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las”
(GOMES, 2002, p. 39).
Miguel Arroyo fala da necessidade de despertar uma
sensibilidade pedagógica para perceber “os oprimidos como sujeitos
de sua educação, de construção de saberes, conhecimentos, valores
e cultura” (ARROYO, 2014, p. 27). Sem dúvida este não é um
exercício fácil nestes tempos de tentativas de homogeneização
curricular e de anulação das diferenças, porém é uma tarefa possível
e necessária. E aqui fica a inquietação do seguinte questionamento:
6. Com a criação da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (SECADI) no Ministério da Educação, passa a assumir, no âmbito do Estado
brasileiro, o debate sobre a educação quilombola (CRUZ; CARLOS, 2013, p. 06).
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Como dar a devida centralidade a essa politização
da cultura nos currículos das escolas indígenas,
quilombolas e da educação do campo? Como
incorporar essa politização da cultura que os
movimentos sociais põem na agenda política e
curricular? Como reconhecer, valorizar a cultura
camponesa, do trabalho, da terra, das florestas, das
águas, indígenas, quilombolas? Os movimentos
sociais em suas marchas, místicas, músicas e em seus
encontros e símbolos se têm mostrado educadores
da cultura reinventando pedagogias e artes culturais
de extrema densidade pedagógica. Como incorporar
essas pedagogias nas práticas escolares? (ARROYO;
CALDART; MOLINA, 2004, p. 59).

Tais inquietações precisam ficar em aberto para proporcionar
novas reflexão, mas ousamos defender que é preciso se pensar como
bem aborda o Arroyo (2014), em outros sujeitos e outras pedagogias
para se construir uma educação que quebre com a visão neotecnicista
e neoliberal que trata os povos de comunidades tradicionais como
invisíveis sociais, pois só uma educação diferenciada é capaz de
lhes suscitar voz e vez na representatividade social global.
Na riqueza de ações coletivas estão sendo construídos
outros conhecimentos, outras formas de pensar os
Outros e o Nós e outras pedagogias de conformação
de Outros sujeitos sociais, políticos, humanos.
Diante dessa rica diversidade de saberes e de
práticas, de sentidos e de intenções transformadoras
e, sobretudo, de sujeitos coletivos em movimento
reinventando outras pedagogias, a tradução
intercultural pedagógica poderá ajudar a construir a
inteligibilidade recíproca, a busca de convergências
e de superações (ARROYO, 2014, p. 27).

A luta contra a educação elitizada e neocolonial é uma luta
contra a imposição do conhecimento ocidental como o único válido,
científico, eficaz e “civilizado” que pressupõe a negação e a omissão
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dos saberes étnico culturais dos povos quilombolas, se fundando
em um dos mais fortes instrumentos de dominação.
Em crítica a essa hegemonia científica Boaventura de Sousa
Santos (2009) fala sobre “epistemicídio”, se referindo a negação
sofrida por minorias e diversos povos de seus saberes, numa história
silenciada. Segundo Santos (2009), o pensamento pós-abissal cria
uma nova forma de se pensar a sociedade atual sob a ótica de que
“não pode haver a justiça social global junto sem a justiça cognitiva
global” (SANTOS, 2009, p. 85), que seja igualitária, quebrando
o paradigma da produção e apropriação do conhecimento a partir
do ocidente hegemônico. Assim, ele denomina como “Justiça
Cognitiva” coexistência da pluralidade de diferentes formas de
conhecimentos. Com isso Santos (2009) propõe uma educação
baseada na “Ecologia dos Saberes”, que possibilita justamente o
diálogo entre o conhecimento científico com outros conhecimentos
(interconhecimentos) que estão presentes nas práticas sociais, a partir
de uma nova relação entre conhecimento científico, conhecimentos
populares, conhecimento artístico, conhecimento dos cidadãos.
Trata-se de uma forma de valorizar os saberes locais.
Neste aspecto é importante frisar a importância da luta dos
movimentos sociais nas conquistas educacionais no Brasil, dentre
elas, destacam-se as reivindicações no dia 20 de novembro de
1995, em Brasília do Movimento Negro Unificado que denunciou o
racismo contra a população negra no Brasil e apresentou propostas
por meio de um manifesto nacional: um Programa de Superação do
Racismo e da Desigualdade Racial no Brasil. Entre as proposições
antirracistas, destacaram-se as seguintes propostas:
a) Implementação da Convenção Sobre a Eliminação
da Discriminação Racial no Ensino;
b) Monitoramento dos livros didáticos, manuais
escolares e programas educativos controlados pela
União;
c) Desenvolvimento de programas permanentes de
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treinamentos de professores e educadores que os
habilite a tratar adequadamente como diversidade
racial, identificar às práticas discriminatórias
presentes na escola e o impacto destas na evasão e
repetência das crianças negras.

Diante disso, ficou assegurada “a revisão dos livros
didáticos e a eliminação dos títulos que apresentavam a imagem do
negro de forma estereotipada, ou representada como subserviente,
racialmente inferior, entre outras características depreciativas”
(SANTOS, 2005, p.25). O empenho pela adequação dos currículos
escolares no sentido de valorizar o papel do negro na história
brasileira, ganha impulso com a promulgação da Lei nº: 10.639/03
que surge após 116 anos da abolição da escravidão e que dispõe
sobre a obrigatoriedade do estudo da História do Continente
Africano e dos Africanos consegue ser implantada.
Assim, na visão do paradigma decolonial os quilombos
brasileiros foram (e continuam sendo) movimentos de resistência
a dominação colonizadora, pois o movimento quilombola luta
contra essa categorização de sujeitos invisíveis, inexistentes,
estigmatizados. A luta se efetiva em várias vertentes, desde a
luta pelo reconhecimento de seus territórios, por garantias de
políticas públicas e direitos básicos, de combate ao racismo até a
luta pelo respeito à pluralidade étnico-racial e cultural na escola
e na sociedade.
Neste sentido, a educação escolar é um dos mecanismos
que pode tanto combater como perpetuar pensamentos
da colonialidade do poder e saber ao escolher que tipo de
conteúdo curricular adotará, o de dominação epistêmica ou
o da interculturalidade enquanto uma ferramenta pedagógica
decolonial. Assim, este trabalho propõe um olhar para o quilombo
pela perspectiva intercultural crítica e decolonial, por entender
que:
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[...] como projeto político, social, epistêmico e ético,
a interculturalidade crítica expressa e exige uma
pedagogia e uma aposta e prática pedagógicas que
retomam a diferença em termos relacionais, com
seu vínculo histórico-político-social e de poder, para
construir e afirmar processos, práticas e condições
diferentes. Dessa maneira, a pedagogia é entendida
além do sistema educativo, do ensino e transmissão
do saber, e como processo e prática sociopolíticos
produtivos e transformadores assentados nas
realidades, subjetivas, histórias e lutas das pessoas.
Vividas num mundo regido pela estrutura colonial
(WALSH, 2001, p. 26).

A luta por uma educação baseada na Ecologia do Saber
é fundamental diante de ações de escolas elitistas que sempre
negaram e negam ainda hoje os saberes dos povos tradicionais, dos
povos marginalizados, do campo e da periferia urbana perpetuando
o racismo, o currículo eurocêntrico, o machismo, o sexismo, a
homofobia e a discriminação em suas diversas facetas neofacistas.
Diante desse quadro se pensar sobre uma escola democrática e
intercultural é urgente. As políticas educacionais precisam tratar da
diversidade da sociedade brasileira quanto aos currículos escolares,
de modo que se faz imperativo pensar no que Catherine Walsh (2001)
denomina como interculturalidade:
Um processo dinâmico e permanente de relação,
comunicação e aprendizagem entre culturas em
condições de respeito, legitimidade mútua, simetria
e igualdade. - Um intercâmbio que se constrói
entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas
culturalmente diferentes, buscando desenvolver um
novo sentido entre elas na sua diferença. - Um espaço
de negociação e de tradução onde as desigualdades
sociais, econômicas e políticas, e as relações e os
conflitos de poder da sociedade não são mantidos
ocultos e sim reconhecidos e confrontados. - Uma
tarefa social e política que interpela ao conjunto
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da sociedade, que parte de práticas e ações sociais
concretas e conscientes e tenta criar modos de
responsabilidade e solidariedade. - Uma meta a
alcançar (WALSH, 2001, p. 10-11).

Isso revela o quanto é desafiadora é a luta em defesa da
Educação Escolar Intercultural, antirracista e decolonial no panorama
atual em que o país vive um processo político antidemocrático e de
crescente vertigem de ideias neofascistas.
2.1 DESCRIÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO IMBÉ 7
O Imbé é uma pequena comunidade rural, que abriga
150 habitantes e se localiza no município de Capoeiras, agreste do
Estado de Pernambuco. Possui uma área de 180 hectares, cortado
pelo rio Una que auxilia no acesso básico a água em períodos de
seca juntamente com uma barragem e os pequenos barreiros locais
além de uma cisterna comunitária.
Embora a comunidade possua o Certificado da Fundação
Cultural Palmares8 (FCP), não possui o título definitivo de posse
da terra. Percebe-se uma ausência de terras destinadas para plantio
e criação de animais, além de incentivos agrícolas de modo que a
renda familiar se limita a aposentadorias e aos programas sociais
do governo, cada vez mais escassos.
Segundo relatos dos (as) moradores (as) locais, as
7. Obs. Esses dados foram cedidos pelos moradores a partir de uma Cartilha sobre a
história da comunidade, sendo compreendida como Cartilha Coletiva, documento
histórico da comunidade. Os dados foram legitimados através de conversas informais
com moradores da comunidade e nas entrevistas que serão posteriormente analisadas.
8. Uma das funções da Fundação Cultural Palmares é formalizar a existência destas
comunidades, assessorá-las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas
públicas de acesso à cidadania. Obs. Até o ano de 2003, a competência para titulação
territorial (identificação e delimitação dos territórios), na esfera federal, era da Fundação
Cultural Palmares. Por força do Decreto 4.887 de 2003, essa competência passou a ser
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Ver: http://www.
palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs.
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dificuldades socioeconômicas são históricas e se devem sobretudo
a ausência de terras para plantio. Tais moradores sempre se
submeteram aos trabalhos nas lavouras de fazendeiros locais em
troca de um pagamento ínfimo e por vezes, o empréstimo de um
pequeno pedaço de terra para plantio próprio de um roçado cujas
verduras e raízes eram vendidas em feiras na cidade de Capoeiras
ou servia para consumo familiar. Porém, segundo relatos, o tempo
para dedicação a este roçado era quase inexistente, devido a grande
jornada de trabalho nas terras dos fazendeiros.
As mulheres da comunidade trabalhavam como domésticas
nas casas desses fazendeiros ou se dedicavam ao artesanato
através do manuseio da argila para produzir utensílios domésticos
feitos para venda ou uso próprio. Porém, o papel social da mulher
na comunidade na atualidade é pouco engajado em termos de
empoderamento, pois as mesmas em geral são cuidadoras do lar.
Inexiste na comunidade algum movimento feminista ou de gênero.
No que se refere a educação, a comunidade possui apenas
uma escola pública municipal “Escola Joaquim de Carvalho
Cavalcante”, de pequeno porte, cuja estrutura física é formada por
cinco (5) salas de aulas, uma (1) Cozinha, uma (1) Sala de leitura,
uma (1) Banheiro, uma (1) Despensa e um pátio descoberto. A
referida escola atende a 126 alunos da alfabetização até o quinto ano
do Ensino Fundamental, possuindo em seu quadro de funcionários
dois (2) professores com curso superior em pedagogia, um (1) com
ensino médio, uma (1) coordenadora de apoio, além de três (3)
merendeiras, três (3) motoristas do PETI, que atendem a alunos
cadastrados no programa que ficam na escola em jornada ampliada.
A escola é uma conquista recente na comunidade. Atende a
nova geração, porém a maioria dos moradores antigos não possuem
escolaridade. Os alunos que passam para o Ensino Fundamental II e
Médio são atendidos na escola Municipal e Estadual de Capoeiras. A
tecnologia ainda é algo distante para uso da comunidade sendo que
apenas um morador possui computador e internet na comunidade.
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Dados coletados durante a pesquisa apontam que a
comunidade ainda é desprovida de bens básicos que garantam uma
qualidade digna de vida aos seus moradores, como rede de esgoto
e armazenamento de lixo, água potável, posto policial. As políticas
públicas parecem invisibilizar os moradores da comunidade do Imbé.
Os (as) moradores (as) convivem constantemente com o risco de
contaminação, poluição e doenças.
Existe na comunidade apenas um Posto de Saúde do PSF,
porém, muitos fazem uso da medicina alternativa popular que é
tradicionalmente repassada através de medicamentos naturais a base
de ervas, folhas, chás, infusões, lambedores, etc.
Foi construída em 1998 a Associação de Moradores:
“Associação Quilombola do Imbé”, sendo oficializada em cartório
apenas em 15 de maio de 2000, quando foi reconhecida como
“Associação Remanescente do Quilombo do Imbé”, nome que
faz alusão as pessoas negras da comunidade netos (as) e bisnetos
(as) de africanos (as) que foram escravizados e trazidos ao Brasil,
na época colonial. No ano de 2000, os integrantes da Associação
participaram do II Encontro Estadual das comunidades Negras, na
Bahia que desencadeou no projeto para a construção de 80 casas de
alvenaria para as pessoas da comunidade, o que melhorou a situação
habitacional. Na Associação há uma média de 100 (cem) pessoas
associadas e as reuniões são realizadas mensalmente, tendo uma
frequência em média de 60 (sessenta) pessoas, que contribuem com
um valor singelo para o funcionamento da mesma, além de receber
o apoio de ONG’s e entidades de apoio como o Movimento Negro.
A religião predominante é a católica, com registros de
antigas novenas e louvores a nossa Senhora do Rosário. Antigamente
se cantavam as ladainhas em latim pelas mulheres mais velhas,
enquanto os homens dançavam em roda a “dança tesoura”, pulando
e passando uma faca entre as pernas dos dançarinos, ao som da
zabumba e pífano. Atualmente o catolicismo popular se faz presente
através dos ritos de uma rezadeira local que faz uso de ervas nas
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orações. O São João é hoje o traço cultural festivo mais marcante,
pois a escola promove as quadrilhas juninas com os alunos que é
um marco para a comunidade.
A comunidade é cercada pela Serra do Imbé, que foi local
que no início da formação da comunidade serviu de refúgio de exescravos(as) que fugiam de seus senhores. Na imagem também se
percebe a simplicidade na estrutura física do local.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A problemática elaborada nesta pesquisa aderiu a uma
pesquisa bibliográfica 9 , descritiva e empírica de natureza
qualitativa, etnometodológica crítica, fundamentada em referencial
bibliográfico pautado em estudos sobre a educação em comunidade
quilombolas a partir de teorias pós-coloniais. Portanto, existe neste
trabalho um trajeto investigativo que implica para uma abordagem
etnometodológica, pautada na Etnopesquisa Crítica10, que requer
uma oposição ao positivismo e a ideia de neutralidade axiológica.
A escolha da pesquisa qualitativa se deve ao fato de que:
Os dados da pesquisa qualitativa objetivam uma
compreensão profunda de certos fenômenos sociais
apoiados no pressuposto de maior relevância do
aspecto subjetivo da ação social. Contrapõe-se
assim à incapacidade de estatística de dar conta
dos fenômenos complexos e da singularidade dos
fenômenos que não podem ser identificados através
de objetos comparáveis, os métodos qualitativos
9. A pesquisa bibliográfica se deu através do levantamento bibliográfico e triagem de
leis, dissertações, livros e artigos científicos selecionados para dar embasamento teórico
a pesquisa bibliográfica, desenvolvida “a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos, confirmando-se o pressuposto de que a
pesquisa a partir de estudos anteriores é válida” (GIL, 1994, p. 71).
10. Segundo Coulon (1995, p. 113), os etnométodos “[...] são os procedimentos que os
membros de uma forma social utilizam para produzir e reconhecer seu mundo, para tornálo familiar, ao mesmo tempo em que o vão construindo” a partir das práticas cotidianas.
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enfatizam as particularidades de um fenômeno em
termos de seu significado para o grupo pesquisado
(GOLDENBERG, 2000, p. 47).

A pesquisa foi realizada em uma comunidade rural
quilombola denominada IMBÉ situada no município de Capoeiras,
agreste de Pernambuco.
Para participarem dessa pesquisa foram escolhidas pessoas
mais idosas e de representatividade na comunidade, a saber,
um senhor ex presidente da Associação, o presidente atual, uma
rezadeira local, duas professoras e uma coordenadora pedagógica.
Como técnica de coleta de dados este trabalho se utilizou de
registros fotográficos, observação não participante com anotações
em diários de campo e de entrevistas semiestruturadas, que para
Manzini (1990/1991, p. 154), está focalizada em:
[...] um assunto sobre o qual confeccionamos um
roteiro com perguntas principais, complementadas
por outras questões inerentes às circunstâncias
momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de
entrevista pode fazer emergir informações de forma
mais livre e as respostas não estão condicionadas a
uma padronização de alternativas.

O presente artigo optou pela técnica de “Análise do
Conteúdo”, que segundo Chizzotti (2006, p. 98), tem como
objetivo “compreender criticamente o sentido das comunicações,
seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou
ocultas”.
Esta análise se efetivou através de uma triagem de frases
modais, ou seja, de frases típicas e não apenas palavras, contendo
um grande número de expressões que refletem a realidade social e
cotidiana nas quais os participantes da pesquisa estão inseridos, de
modo a comparar as falas dos entrevistados em constante diálogo
entre as mesmas e citações de autores pós-coloniais.
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4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
Durante a pesquisa de campo foi possível observar, conversar
informalmente e entrevistar pessoas na comunidade, selecionadas
a partir do critério de idade e representatividade na comunidade.
Tais relatos foram gravados, transcritos e categorizados em quadros
temáticos, analisados a luz da Análise do Conteúdo.
Quadro 1: Perfil dos Moradores
IDADE, FORMAÇÃO, OCUPAÇÃO, RELIGIÃO
MORADOR 1
69 anos, sem escolarização, agricultor, católico.
54, estudou até a o 3º ano (4ªsérie), dona de casa,
MORADORA 2
agricultura e cabeleireira, católica.
MORADOR 3
60 anos, estudou o ensino médio, agricultor, católico.
Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

Nota-se que apenas o entrevistado 3 passou por um processo
maior de escolarização. Mas a realidade da maioria dos moradores
(as) da comunidade aponta para uma ausência de grau escolar.
Quadro 02: Visão da Educação a Partir do Olhar dos
Moradores (as)
COMO VOCÊ AVALIA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
DENTRO DA COMUNIDADE?
A escola funciona bem. Tem o Mais Educação. Agora eu não estudei
[...] aqui não tinha escola ne, pruque era longe, e só ia aqueles que
podia, o pobe lá não ia, não tinha roupa, como é que ia sem roupa?
Tem essa mulé minha mermo, tinha uma escola pra aculá, quando ela
ia era vestida numa saia de saco de açúcar, aí fazia aquele roupão. Eu
tive numa fazenda, tinha umas professoras lá, [...] aí eu comecei, mas
não estudei uma semana, aí o patrão foi dixe que não podia eu aprender
ler, que negro só prestava pra ser carreiro. Isso era um preconceito
M1
dos grandes, é porque naquele tempo não era que nem agora, pruque
uma coisa dessa fosse agora, ele tinha ido pra prisão, ou pagava ou
tinha ido, mas naquele tempo dizia e ficava por isso mermo. Eu fiquei
nervoso, aí não ensinaram e eu não pedi mais a ninguém, que eu tinha
medo de pedir aos outros e fazerem a merma coisa. Pra eu aprender
a assinar meu nome, aprendi no chão, meu caderno era o chão, meu
lápis foi o dedo. Eu espiava o pessoal fazer meu nome, aí dali eu fui
fazendo no chão.
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M2

A escola eu num sei dizer muita coisa não porque eu nem frequento.
Acho que na época eu estudei até a quarta série, eu parei de estudar
eu tinha uns 13 anos, na época eu trabalhava na roça com meu pai,
aí a escola era muito distante, era lá no Fidelão a gente ia a pé aí, eu
parei cedo eu fui trabalhar em casa de família, aí então depois com
15 anos eu me casei aí comecei construir família aí desisti de estudar.

M3

É de boa qualidade a escola, nós precisava de uma escola milhor,
porque em vez de um aluno ir estudar em Capoeiras.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

Nota-se o preconceito histórico vivenciado pelos afrobrasileiros também na questão do acesso à educação, até por um
interesse de classes, pois o conhecimento pode proporcionar um
esclarecimento e consciência que se oponha ao objetivo central
de uma burguesia exploradora, uma das formas de se manter esse
sistema onde a maioria explorada é submissa é privando-a de
conhecimento. É partindo desse pressuposto que a educação deve
ser um instrumento que: “enfrenta os conflitos provocados pela
assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas
nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto
comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas”
(CANDAU, 2008, p. 52).
4.1 ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A fim de analisar a Educação Escolar na Comunidade
com maior profundidade, achamos importante ouvir relatos da
Coordenadora Pedagógica da Escola e de duas professoras. Tal
pesquisa teve como intuito compreender o processo educacional
ocorrido na comunidade, a partir de suas metodologias propostas e
entender como se efetiva a interação entre a escola e a comunidade.
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Esta pesquisa teve a intensão de fazer um estudo documental sobre
o PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, não foi possível
devido a inexistência do mesmo.
Quadro 03: Perfil das Professoras e da Coordenadora Pedagógica
IDADE, FORMAÇÃO, OCUPAÇÃO, RELIGIÃO

COORDENADORA

40 anos, graduada em pedagogia, pós-graduada em
psicopedagogia e atua a 5 anos coordenadora da
escola.

PROFESSORA 1

47 anos, graduada em Pedagogia, pós-graduada em
psicopedagogia, professora da comunidade há 23
anos.

PROFESSORA 2

38 anos, graduada em pedagogia, há 5 anos
professora da escola.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

Percebe-se que as profissionais da educação entrevistadas
possuem uma formação acadêmica e experiencia de atuação na
comunidade.
Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos,
é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência
com que o faço. É a percepção científica revelada
sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É
o respeito jamais negado ao educando, [...]. Tão
importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha
coerência na classe (FREIRE, 2011, p. 101).
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Quadro 04: Desafios e Conquistas de Atuar na Comunidade
COMO É, PARA VOCÊ, TRABALHAR EM UMA COMUNIDADE
QUILOMBOLA, QUAIS AS DIFICULDADES E CONQUISTAS?

COORDENADORA

Pra mim é muito bom porque é um trabalho diferenciado, onde exige muita pesquisa, dedicação. As
dificuldades que eu tenho maior é a questão da parte
de acessória, de assistência, de saúde, essas coisas,
mas algumas dificuldades de aprendizagem que alguns alunos tem, e as conquistas são que nós estamos
conseguindo resgatar a cultura da comunidade, tanto
que nós já temos o Projeto da Consciência Negra,
todo ano a gente realiza o projeto, faz o projeto e faz
a culminância no final do ano.

PROFESSORA 1

As dificuldades são muitas porque é uma especificidade, não é que eles são diferente, a gente tem
dificuldade de comportamento, de aprendizagem e um
monte de coisa; as conquistas a gente tem conquistado
muito, melhorou a escola, melhorou a comunidade,
eles conhece hoje a história deles, a gente trabalha
na escola a história de como foi que se formou essa
comunidade, valoriza mais a escola, eles se valorizam
mais, os cabelos, eles já se assumem mais.

PROFESSORA 2

As dificuldades são muitas, porque eu não sou da
comunidade eu vim de fora e foi diferente pra mim,
foi um desafio né, e as conquistas que a gente vai trabalhando, tem que se adaptar ao estilo de vida deles,
aí a gente vai convivendo, vai aprendendo.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

A coordenadora destaca a dificuldade de acessórios,
dificuldades de aprendizagem dos alunos (as) e destaca como
positivo o que ela chama de “resgate da cultura” através do Projeto
da Consciência Negra, cuja culminância acontece no final do ano
letivo. O dia da Consciência Negra foi estabelecida pelo projeto de
Lei n° 10.639/2003 que propõe a criação de projetos e ações para
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execução dentro da escola, realizadas pelos alunos. A questão é
que tal discussão deveria ser debatida durante todo o ano letivo. A
professora 1 destaca dificuldade de comportamento e aprendizado
e aponta como positivo o estudo da história da comunidade local,
algo que realente é muito importante para garantir o sentimento de
pertencimento desse povo.
O sentimento de pertencimento à comunidade está relacionado
ao vínculo de parentesco, da cultura e da identidade coletiva de seu
povo. Também destaca o sentimento de pertencimento, identidade
e autoestima ao dizer que “eles se valorizam mais, os cabelos, eles
já se assumem mais”. Sabe-se que por muito tempo o negro foi
discriminado e estigmatizado pelo seu tipo crespo de cabelo e essa
professora demonstra trabalhar a questão do reconhecimento étnico.
A professora 2 diz ter que se adaptar à realidade da comunidade,
uma vez que a mesma não faz parte da mesma.
Nota-se a necessidade aqui de se pensar outra forma de fazer
pedagogia ou um método mais aberto de ensino, onde é possível
se pensar em um ato educativo dentro e fora do ambiente escolar,
para isso, deve ser possível inserir este debate no planejamento
pedagógico, sendo desenvolvido em conjunto com a comunidade,
disparando conceitos formadores de opinião e basilares da identidade
quilombola.
Consideramos que existem diferentes e diversas
formas e modelos de educação, e que a escola não
é o lugar privilegiado onde ela acontece e nem o
professor é o único responsável pela sua prática. Essa
reflexão é importante para se pensar os processos
educativos, quer sejam escolares ou não escolares.
Muitas vezes, as práticas educativas que acontecem
paralelamente à educação escolar, desenvolvidas
por grupos culturais, ONGs, movimentos sociais
e grupos juvenis precisam ser considerados pelos
educadores escolares como legitimas e formadoras.
Elas também precisam ser estudadas nos processos
de formação de professores (GOMES, 2005, p. 04).
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Quadro 05: Aplicação das Leis: 10.639/03 e 11.645/08
VOCÊ CONHECE A LEI 10.639/03 e 11.645/08? SE AS CONHECE, DE
QUE FORMA TRABALHA COM AS MESMAS EM SALA DE AULA?

COORDENADORA

Conheço, a gente ta elaborando já as diretrizes, ta na
parte de informação, e nós estamos estudando como
colocar ela em execução, temos alguns trabalhos, já
trabalhando nessa linha, principalmente na parte de
história, a gente já é voltado para a lei.

PROFESSORA 1

Conheço. A gente tenta trabalhar, só que a lei mesmo
diretamente a gente não trabalha a lei né, mas trabalha
dentro da lei né, trabalha os direitos e os deveres que
a gente precisa né.

PROFESSORA 2

Conheço. A gente sempre trabalha uma vez, duas por
semana, são a lei afrodescendentes.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

		

Na resposta das entrevistadas todas dizem conhecer as leis,
porém, enquanto a coordenadora afirma está na parte de informação
da mesma a fim de a colocar em execução, de forma que diz que
a disciplina de História já faz esse processo, a professora 2 diz
não trabalhar as leis diretamente e a professora 3 diz trabalhar
semanalmente, mas não cita como. Percebe-se, pois, que talvez
se precise de mais informações e formações a respeito da lei, pois
a mesma vai além do campo educacional e perpassa pela questão
da interculturalidade, transversalidade. “Nesse sentido, ensinar
a história do negro e dos povos indígenas na escola brasileira é
romper com a visão eurocêntrica que exclui outras raízes culturais
formadoras do Brasil como povo e nação (MUNANGA, 2004, p.
44)”.
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Quadro 06: Saber Local, Pedagogias Diferenciadas
A ESCOLA TRABALHA COM OS SABERES LOCAIS DA
COMUNIDADE? SE SIM, QUE METODOLOGIAS E ATIVIDADES
DIDÁTICAS SÃO UTILIZADAS PARA CONTEMPLAREM ESSES
SABERES?
COORDENADORA

Geralmente a gente faz planejamento todo mês a
gente senta, a gente pega a matriz e transformamos
de acordo com a realidade da comunidade.

PROFESSORA 1

Trabalha sim. A gente trabalha mostrando principalmente com o material afro né, histórias que valorizem
e mostrando a eles vídeos onde mostra o valor do
negro, a gente tem muito material aí, tem o material
que é da cultura que é um material muito bom que a
gente sempre usa eles, que faz com que eles tenham
essa identidade, achem a identidade deles.

PROFESSORA 2

Sim com a convivência, o estilo de vida tudo isso eles
traz pra sala de aula, e a gente já aproveita já é tudo
trabalhado em sala de aula. Sempre a amizade um
ajudando o outro, a companhia um do outro.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

É muito importante que os educadores de um território
quilombola devam ser preparados na linguagem e na realidade
sociocultural daquela localidade, ampliando o universo de debate
sobre o pertencimento de identidade quilombola/política. Todas
as entrevistadas dizem trabalhar os saberes locais. Diante desse
contexto, é imprescindível instrumentalizar as escolas (professores/
as, gestores/as e coordenadores/as pedagógicos/as) para que possam
compreender as diferenças culturais como riqueza e vantagem
pedagógica, a serem potencializadas nos currículos escolares,
tendo em vista a construção de práticas educativas interculturais
(CANDAU, 2008).
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Nesse mesmo prisma se sobressai a proposta da “Ecologia
dos Saberes” pensado por Santos (2009):
A ecologia de saberes assenta na ideia pragmática de
que é necessária uma reavaliação das intervenções
e relações concretas na sociedade e na natureza
que os diferentes conhecimentos proporcionam.
Centra-se, pois, nas relações entre saberes, nas
hierarquias que se geram entre eles, uma vez que
nenhuma prática concreta seria possível sem estas
hierarquias. Contudo, em lugar de subscrever uma
hierarquia única, universal e abstracta entre os
saberes, a ecologia de saberes favorece hierarquias
dependentes do contexto, à luz dos resultados
concretos pretendidos ou atingidos pelas diferentes
formas de saber (SANTOS, 2009, p. 31).

Quadro 07: Currículo Educacional Diferenciado
EM SUA OPINIÃO, O CURRÍCULO ESCOLAR CONTEMPLA A
REALIDADE SOCIAL DO POVO QUILOMBOLA? JUSTIFIQUE:
COORDENADORA

Sim.

PROFESSORA 1

Não. Acho que a gente tem que trabalhar por a gente
mesmo, a gente tem que incluir.

PROFESSORA 2

Pode melhorar um pouco, tinha que incluir mais
assim, coisa sobre a comunidade, a realidade da comunidade no caso, a gente deveria trabalhar mais né.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

		

Percebe-se que não há um consenso nas respostas das
entrevistadas. Enquanto a Coordenadora responde haver interação
entre o currículo escolar e a realidade da comunidade, a professora
1 é categórica ao dizer que não há, de modo que cabe ao professor
buscar fazer esse papel e a professora 2 afirma que essa questão
pode ser melhorada, aponta a necessidade de incluir mais. Nesta
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perspectiva, este trabalho parte do pressuposto de que é essencial
haver um currículo escolar que contemple a realidade sociocultural
e econômica da comunidade.
As escolas quilombolas necessitam questionar os currículos
e repensar as práticas educativas e as relações que estabelecem com
as comunidades. Nesse sentido, o currículo é a base dessa mediação
e uma estratégia significante. As diretrizes sobre a Educação Escolar
Quilombola surgiram através da Resolução nº 8 de novembro de
2012, e o Título VII no capítulo I, Artigos. 34, 35, 36, 37 e 38 tenta
explicar como deve ser o Currículo da Educação Básica na Educação
Escolar Quilombola, e de acordo os parágrafos,
§ 1º Os currículos da Educação Básica na Educação
Escolar Quilombola devem ser construídos a partir
dos valores e interesses das comunidades quilombolas
em relação aos seus projetos de sociedade e de
escola, definidos nos projetos políticos-pedagógicos.
§ 2º O currículo deve considerar, na sua organização
e prática, os contextos socioculturais, regionais
e territoriais das comunidades quilombolas e,
seus projetos de Educação Escolar Quilombola
(RESOLUÇÃO Nº 8 de 11/2012, p. 13).

E para trabalhar este currículo faz-se necessário que a
escola esteja ciente não só de suas responsabilidades, mas que
esteja preparada, orientado e oferecendo formação continuada ao
seu corpo docente para que possam exercer com habilidade o seu
papel de professor (a) mediador (a). Para se modificar a situação
educacional eurocêntrica na qual se encontram as escolas,
[...] exigem mudanças de práticas e descolonização
dos currículos da educação básica e superior em
relação à África e aos afro-brasileiros. Mudanças de
representação e de práticas. Exige questionamento
dos lugares de poder. Indaga a relação entre direitos
e privilégios arraigada em nossa cultura política
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e educacional, em nossas escolas e na própria
universidade (GOMES, 2012, p. 100).

Quadro 08: Relação Escola e Comunidade
QUE ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA
EM ARTICULAÇÃO COM AS FAMÍLIAS, LIDERANÇAS
QUILOMBOLAS E A COMUNIDADE LOCAL?

COORDENADORA

Nós temos o “Mais Educação”, que é um projeto no
qual a comunidade sempre está inserida, nós temos
as culminâncias dos projetos, temos reuniões de pais
e temos a parceria junto com o CRAS, onde tem um
professor de música, aí a gente cede os instrumentos
da escola, o professor de faz o curso de percussão
e depois a gente faz a culminância junto com a
comunidade, então um trabalho em conjunto entre
comunidade, CRAS e Secretaria de Educação e de
Saúde. Todo mundo junto.

PROFESSORA 1

A gente sempre trabalha as festas das tradições deles
né, sempre está em contato com a comunidade, com
os pais, sempre faz as reuniões e mostra pra eles o
que a gente vem fazendo. A gente sempre comemora
o dia 20 de novembro, junto com a comunidade, há
sempre um trabalho junto com eles.

PROFESSORA 2

Tem a gente trabalha a festa junina, o dia das mães,
sempre é comunidade e escola juntos.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

A coordenadora relata em sua fala a presença do projeto mais
Educação, de apoio de um professor de música e parcerias entre a
escola, os pais dos alunos e secretaria do CRAS, Educação e Saúde.
A professora 2 destaca como parceria entre Escola e comunidade
as reuniões de pais e a comemoração do dia 20 de novembro e a
professora 3 destaca datas comemorativas, dentre elas dia das mães
e festas juninas. Porém, a parceria entre a escola e a comunidade
precisa ir muito além dessas questões colocadas pelas entrevistadas,
pois é preciso em primeiro lugar haver uma valorização dos
saberes locais, ou seja, dos saberes culturais desenvolvidos na
- 96 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

comunidade através da interculturalidade, da ecologia dos saberes
e da descolonização. Essa nova forma de se pensar o ato educativo
questiona a hegemonia do conhecimento eurocêntrico que faz parte
dos currículos escolares, pautado à colonialidade do saber, do ser e
do poder. A cultura passa a ser um uma categoria que reflete o “[...]
rosto mais plural dos educandos, sujeitos culturais de linguagens,
vivências, valores, concepções, imaginários múltiplos” (ARROYO,
2003, p. 41).
Quadro 09: Diretrizes Curriculares Nacionais11 (DCN’s) e a
Comunidade
O QUE VOCÊ PODERIA DIZER A RESPEITO DAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR
QUILOMBOLA?
Hoje até que a gente está fazendo as Diretrizes Estaduais já em processo, já em estudo, participei o ano
passado de várias formação, tem as nacionais é muito
boa, estamos fazendo a estadual que ainda nós não
temos a do município e é a partir da do estado que
vai fazer a municipal, mas eu acho que tem muitas
coisas a ser acrescentada, que fica a desejar, é aí onde
a gente vai tentar corrigir, durante esse processo [...], a
gente tem algumas coisas que a gente acha que deveria
COORDENADORA contemplar, principalmente as datas comemorativas
das comunidades tradicionais, que é totalmente diferente das nacionais, tem alguns feriados que não
contempla, principalmente consciência negra, que
não contempla e tem que contemplar né, e todos os
municípios tem que aderir porque são comunidades
diferenciadas, se há um feriado na comunidade é um
dia que ele tem que ta lá, mas só que num ta, então
a gente ta formando essa do Estado com esse olhar
voltado para as comunidades quilombolas.
11. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola foram
aprovadas em 05 de junho de 2012 pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica (Parecer CNE/CEB, 16/12), e homologadas através da Resolução nº
8 de 20 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/2012 (nº
224, Seção 1, pág. 26).
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PROFESSORA 1

É essas Diretrizes que a gente tenta através do material que a gente recebe contemplar nas nossas aulas,
e eu acho que é um caminho para a valorização do
negro hoje em dia porque se não tivesse essa ajuda
da gente trabalhar, mostrar a eles, eles não iam saber
da identidade deles, de onde eles vieram.

PROFESSORA 2

Assim, tem a lei né, mas deveria ser trabalhada mais,
mais exigida né, porque sempre deixa alguma coisa
a desejar.

Fonte: Arquivo Pessoal, março a maio de 2018.

		
Percebe-se que a Coordenadora está fazendo Formação que
contempla o debate das DCN’s nas Comunidades Quilombolas e
chama atenção para o fato de que o Estado e os Municípios precisam
interagir mais e dialogar com esse processo de valorização de uma
educação diferenciada no que tange as datas comemorativas,
feriados e consciência negra. Porém, percebe-se que a proposta
das DCN’s é bem mais complexa e abrangente que isso. Por outro
lado, a entrevistada 2 relata que tenta contemplar a valorização do
negro em suas aulas através dos materiais recebido e a entrevistada
3 demonstra uma insatisfação com a aplicação do uso das mesmas.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola (2012) normatizam a educação para os quilombolas.
Desta forma, de acordo com Macedo (2015, p. 24):
esta modalidade específica de educação nos convoca
a romper com o contexto da arquitetura fechada da
sala de aula, para que transgridamos o ambiente
escolar sustentado pela cultura do livro, de maneira
que as práticas curriculares contemplem também
os ambientes educativos não formais. Desse modo,
é imprescindível que as escolas situadas nos
quilombos dialoguem com as culturas locais e os
saberes tradicionais das comunidades quilombolas.
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Portanto, a proposta de uma educação escolar quilombola:
[...] é a de possibilitar que professores repensem, à
luz da experiência dos quilombos contemporâneos,
o papel da escola como fonte de afirmação da
identidade nacional. É um desafio desenvolver, na
escola, novos espaços pedagógicos que propiciem
a valorização das identidades brasileiras, via um
currículo que leve o aluno a conhecer suas origens
(MOURA, 2007, p. 4).

Neste sentido, a Educação na comunidade quilombola precisa
ser diferenciada e emancipadora, pautada no diálogo intercultural,
democrático e na Ecologia do Saber, do Bem Viver.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber através deste estudo que há ainda muito
a se conquistar em termos de direitos educacionais de qualidade e
interculturais na Escola Quilombola do Imbé – PE. O que se evidencia
nessa pesquisa é que a educação quilombola precisa valorizar a
questão da ancestralidade e territorialidade, a questão étnico-racial,
de gênero, além dos fatores culturais, políticos e socioeconômicos da
comunidade, mas numa visão de empoderamento desses povos que
as retirem dos estereótipos de inferioridade tão perpetuados pelas
elites nacionais tradicionais e antipopulares e se paute na ecologia
do saber, dialógica, democrática, intercultural.
A luta por uma pedagogia decolonial na comunidade
quilombola do Imbé – PE ainda requer um amadurecimento devido
a situação de descaso do poder público naquela comunidade
reafirmando as relações de poder vigentes próprias do processo de
neocolonialismo. Porém, é preciso entender e valorizar a resistência
enfrentada por seus moradores (as) no seu dia a dia.
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É mister enaltecer que ainda há uma grande predominância
de racismo vivenciada pelos moradores (as) locais e um longo
caminho a ser seguido, apensar de todo o esforço dos profissionais
da educação para que se cumpra a proposta de Educação Escolar
Quilombola de 2012, bem como com o currículo crítico intercultural,
com a aplicação da lei 11.645/08 de modo a se coadunar com a
decolonização da educação básica.
7. REFERÊNCIAS
ARROYO, M. Outros Sujeitos, outras pedagogias. Petrópolis:
Vozes, 2014.
_______, M. M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. Por uma
educação do campo. Petrópolis: Vozes, 2004.
_______. M. PEDAGOGIAS EM MOVIMENTO – o que temos
a aprender dos Movimentos Sociais?. Universidade Federal de
Minas Gerais Belo Horizonte, Brasil. Currículo sem Fronteiras, v.3,
n.1, pp. 28-49, Jan/Jun 2003.
ARRUTI, José Maurício. Educação Quilombola em debate: A
escola em Campinho da Independência (RJ) e a proposta de uma
pedagogia quilombola. In CUNHA, Ana Stela de Almeida (org.)
Construindo quilombos, desconstruindo mitos: A educação formal
e a realidade quilombola do Brasil. São Luís: SETAGRAF, 2011.
BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola: algumas informações Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) Brasília – DF/
2011.
______. Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, 1988.
- 100 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

______. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Presidência
da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos.
______. Resolução Nº 8, de 20 de novembro de 2012. Define
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola na Educação Básica. Ministério da Educação
Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica.
GOMES, Nilma Lino. Relações Étnico-raciais, Educação e
Descolonização dos Currículos. Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG. Currículo sem Fronteiras, v.12, n.1, pp. 98________. Programa Brasil Quilombola. Disponível em: http://
www.seppir.gov.br/publicacoes/brasilquilombola_2004.pdf. Acesso
em: 16/04/2018.
CANDAU, M. V. Direitos humanos, educação e interculturalidade:
as tensões entre igualdade e diferença. Revista Brasileira de
Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 37, p. 45- 185., jan./abr. 2008.
109, Jan/Abr 2012.
CHIZZOTTI, A. (2006). Pesquisa em ciências humanas e sociais
(8a ed.). São Paulo: Cortez.
COULON, Alain. Etnometodologia e educação. Tradução de
Guilherme João de Freitas Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1995.
FRAGA, Sara Ferreira. Resistência E Invisibilidade: Um
Estudo Sobre Comunidades Quilombolas E Políticas Públicas.
- 101 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

Universidade Estadual De Montes Claros – UNIMONTES Programa
De Pós-Graduação Em Desenvolvimento Social-PPGDS. Montes
Claros- MG, 2015.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. (Coleção Leitura).
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed.
São Paulo, Atlas, 2002.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer
pesquisa qualitativa em ciências sociais. 4. ed. Rio de Janeiro:
Record, 2000.
GOMES, In Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei
Federal nº 10.639/03 /Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade. – Brasília :Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade,
2005.236 p.
GOMES, Nilma Lino. Educação e identidade negra. In Aletria
– Revista de Estudos de Literatura. Alteridade em questão. Belo
Horizonte, POSLIT/CEL, Faculdade de Letras da UFMG, v6, 9,
dez/2002. p.38-47.
MACÊDO, Dinalva de Jesus Santana. Educação em Comunidades
Quilombolas do Território de Identidade do Velho Chico BA:
Indagações acerca do diálogo entre as escolas e as comunidades
locais/Dinalva de Jesus Santana Macêdo. Salvador. 2015.
MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser,
contribuciones al desarrollo de un concepto. In multiculturalismo.
In: Mato, Daniel (Coord.). Estudios latinoamericanos sobre cultura
- 102 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

y transformaciones sociales en tiempos de globalización. Buenos
Aires: Clacso-Asdi, 2007.
MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo,
v. 26/27, p. 149-158, 1990/1991.
MAROUN, Kalyla; OLIVEIRA, Suely Noronha de; CARVALHO,
Edileia. “Educação escolar quilombola: diálogos e interfaces
entre experiências locais e a institucionalização de uma nova
modalidade de educação no Brasil”. Anais da 36ª Reunião
Nacional da ANPEd – 29 de setembro a 02 de outubro, GoiâniaGO, 2013.
MINAYO, M.C. de S. (org). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 26ª Ed: Petrópolis, RJ. Vozes, 2007.
MOURA, Gloria. Educação Quilombola: A afirmação da
identidade nas comunidades negras rurais passa pelo valor da
terra e pela especificidade de suas expressões culturais. Salto
para o Futuro. Boletim 10. Junho, 2007.TV Escola, SEED, MEC.
MUNAGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil –
Identidade Nacional versus Identidade Negra. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2004.
QUIJANO, Aníbal. (2007). O que é esta tal de raça? In: SANTOS,
Renato Emerson (org.). Diversidade, espaço e relações raciais: o
negro na Geografia do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007[1999]
p. 43-51.
_______, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social.
In: CASTROGÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Orgs.). El giro
decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá
del capitalismo global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto
- 103 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

Pensar, Universidad Central-IESCO, Siglo del Hombre Editores,
2007. p. 93-126.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Epistemologia do Sul./ org.
Boaventura de Sousa Santos, Maria Paula Menezes. – (CES).
Coimbra, janeiro, 2009.
SANTOS, Sales Augusto dos. A Lei nº 10.639/03 como fruto da
luta anti-racista do movimento negro. In: BRASIL, Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Educação
anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal n.10.639/03. Brasília:
Ministério da Educação, 2005. p. 21-37.
SOUZA, Shirley Pimentel de. Educação escolar quilombola:
as pedagogias quilombolas na construção curricular / Shirley
Pimentel de Souza. – 2015. 111 f.: il. Dissertação (mestrado) –
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, Programa
de Pós-Graduação em Educação, Salvador, 2015.
WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia
Decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, Vera
(Org.). Educação Intercultural na América Latina: entre concepções,
tensões e propostas. Rio de Janeiro: 07 Letras, 2009.
______, Catherine. La educación Intercultural em La Educación.
Peru: Ministerio de Educación, 2001.

- 104 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

CAPÍTULO 6
A REPRESENTAÇÃO DA MULHER INDÍGENA NA
HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA E O ENSINO DE
HISTÓRIA
Verônica Araújo Mendes1
Joseildo Cavalcanti Ferreira2
INTRODUÇÃO
A certidão de nascimento do Brasil, segundo os estudiosos
da historiografia brasileira, é a Carta de Pero Vaz de Caminha,
justamente por se tratar do primeiro registro documental sobre o
que entraria para a história como ‘O Descobrimento do Brasil’. Sua
narrativa descreve os primeiros contatos entre nativos e portugueses,
onde de acordo com Caminha ocorreu de modo pacifico, apesar do
espanto diante das diferenças explicitas entre a cultura branca da
Europa-Cristã e a cultura tida como exótica dos Ameríndios que
aqui viviam.
Dentro desta lógica é seguro afirmar, tão logo, que o
primeiro registro documental sobre a mulher nativa se encontra
nesta correspondência para El-Rei de Portugal, podemos observar
a seguinte visão sobre a presença feminina “[...] e suas vergonhas
tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia
nenhuma vergonha”. (S\D, p. 7).
Dentre as observações feitas por Caminha ao longo de sua
carta, é a descrição da figura feminina que interessa este texto, pois,
será a mesma figura tomada como objeto de pesquisa e discussão: a
1. Estudante de Licenciatura em História do Centro de Ensino Superior de Arcoverde –
CESA e autora do artigo. Com pesquisas desenvolvidas sobre Gênero e cinema. Contato:
veraaraujo96@hotmail.com
2. Professor Mestre em Educação Contemporânea UFPE/CAA, Professor do Centro
de Ensino Superior de Arcoverde – CESA, Orientador e Co-autor do artigo. Contato:
ferreirajcf@hotmail.com
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mulher desnuda, exótica e formosa que penetra o imaginário dentro
e fora do Brasil até mesmo na atualidade.
É válido ressaltar que o discurso construído por Caminha
alcançou outros autores que serão apresentados conforme o texto
se desenvolver, um discurso sustentado em valores distantes do
universo o qual estas mulheres se encontravam, e, é partindo
exatamente do velho olhar do ‘velho mundo’ que será possível
atingir um novo olhar do ‘novo mundo’.
Apesar do trabalho ganhar forma através do discurso
construído pelo colono, o presente texto se despe dos preconceitos
com o cuidado de não cair em tendências anacrônicas. Buscando uma
abordagem que, ao mesmo tempo em que se propõe compreender a
mentalidade dos narradores – cujas concepções de mundo advêm de
uma forte religiosidade, também, por sua vez, problematiza o fato
de seus personagens pertencerem a uma cultura distante. Fazendose necessário estabelecer um novo paradigma de leitura, haja vista,
a mentalidade colonial se constituiu negligenciando o modo de ser
do indígena brasileiro.
A representação do universo feminino indígena concebida,
a priori, em cartas, crônicas e relatos de viagens e viajantes e, a
posteriori, em obras historiográficas, ou que se consolidaram dentro
da historiografia, e que denotam a influência dos primeiros textos, se
perpetuou. E não raro se incorpora no seio educacional disseminando
um saber colonizado.
Dentro deste contexto, é intenção deste trabalho pensar
o papel que a escola assume para inserir no processo de ensinoaprendizagem os grupos marginalizados. A herança histórica
invisibilizou, silenciou e impôs um saber hegemônico, este
eurocêntrico, aos sujeitos em questão.
Neste sentido, o Ensino de História constitui-se como
mecanismo importantíssimo para a formação de sujeitos críticos
e reconhecedores de sua herança étnica, articula-se como nenhum
outro componente curricular com a historiografia. E mesmo não
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encontrando-se imune aos condicionamentos da ordem hierárquica
da sociedade brasileira, herdeira do colonialismo, é capaz de dialogar
com o passado-presente de forma problematizadora.
Considerando a relação a ser tomada, posteriormente, entre
algumas obras historiográficas e o ensino de história voltado a
temática que engloba gênero e etnia, o presente trabalho objetiva
refletir o modo pelo qual a história das mulheres indígenas foi
tecida pela corrente historiográfica brasileira, dando ênfase as que
apresentam em seu conteúdo uma ideologia colonial, bem como,
problematizar discursos estereotipados que representam a figura
feminina estritamente ligada ao caráter exótico e sexual. Além disso,
o mesmo visa discutir os reflexos destes discursos reproduzidos no
ambiente escolar, visto que, a escola já foi apontada como espaço
de silenciamento e cristalização dos grupos minoritários.
Para construção deste trabalho foi delineado um caminho
metodológico que se insere em pesquisas bibliográficas que abordam
a temática indígena. Apesar de se utilizar de autores que rompem
com a corrente tradicional: (DINIZ, 2015. BITTENCOURT, 2008.
RAMINELLI, 1997. SANTOS, 2005.), o foco maior reside em
obras tipicamente colonial. Para tanto, buscou-se fundamentação
teórica, além de obras historiográficas brasileiras, em relatos de
viagens e viajantes.
O universo feminino indígena no contexto do Brasil Colonial
pode ser concebido através dos relatos de viagens do período em
questão, partindo do pressuposto de que estes constituem uma fonte
historiográfica riquíssima devido ao contato direto que tiveram com
os nativos. No entanto, como observou Fausto (2006, p. 38) “é difícil
analisar a sociedade e os costumes indígenas, porque se lida com
povos de cultura muito diferente da nossa e sobre a qual existiram
e ainda existem fortes preconceitos”. Portanto, não nos cabe emitir
nenhum juízo de valor, apenas demonstrar a forma como o olhar do
Outro representou a mulher indígena – protagonista da discussão. O
que, por outro lado, não nos isenta de refletirmos, e, por conseguinte,
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problematizarmos os reflexos das narrativas construídas no período
da conquista ainda vigente no imaginário social.
Como nos apresenta Diniz (2015, p. 14) no prefácio do livro
Imaginários Coloniais: continuidades e rupturas na América latina
contemporânea:
O imaginário colonial se construiu de costas para
as culturas indígenas e alguns relatos, que circulam
na modernidade, recriam diferentes projeções que
implicam um saber e um poder. Deste modo, o
imaginário colonial move-se entre fluxos: por um
lado, foi produzido graças a hegemonia de uma
cultura sobre outras silenciadas; e por outro, permite
reconhecer a irrupção do que não é passível de
observação no real e se transformou, simbolicamente,
em diferentes contextos, apropriações e modelagens
subjetivas.

É interessante observar que apesar de reconhecer que o
imaginário colonial constitui-se na perspectiva do colonizador
ignorando o modo de ser dos indígenas, a autora não elimina esta
forma de representação capaz de proporcionar o vislumbre da
invasão etnocêntrica, mas, chama à atenção para o modo como o
interpretamos. É necessário revisitar o passado colonial dialogando
com este de forma problematizadora no intuito de encontrar
um novo paradigma de leitura, o qual leve em consideração a
interculturalidade como proposta teórica. (DINIZ, 2015).
O nosso interlocutor encontra-se em uma época remota
onde os seus relatos estavam alicerçados nas concepções do velho
mundo que tinha como fonte ideológica valores teologizados. “O
que os conquistadores fizeram, então, foi uma comparação das
verdades próprias do mundo cristão com a realidade americana.
A cultura indígena foi escrita a partir do paradigma teológico. ”
(RAMINELLI. 1997, p. 12). Sendo assim, desconsideraram a forma
- 108 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

própria da cultura indígena e os definiram de forma homogênea
como selvagens, exóticos, libidinosos, etc.
É importante ressaltar que não havia uma homogeneidade,
apesar da denominação ‘índio’ atribuída aos habitantes das terras
brasílicas “não existia uma nação indígena e sim grupos dispersos,
muitas vezes em conflito. ” (FAUSTO. 2006, p. 40).
Entretanto, os discursos ganham contornos distintos, por
mais que adviessem de uma mesma perspectiva, haviam aqueles
que se mostravam simpáticos, enquanto que outros se mostravam
aversos aos nativos. De certo, a imagem de selvagem prevalecia,
ora como bom selvagem, expresso na carta de Caminha (S\D, p.
12) ao El-Rei de Portugal onde é possível evidenciar a crença na
conversão dos nativos: “[...] Não duvido que êles, segundo a santa
intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa
santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque, certo,
esta gente é boa e de boa simplicidade. ” Ora como mau selvagem
expressa, por exemplo, na historiografia de Gândavo:
São estes índios muito desumanos e cruéis, não se
movem a nenhuma piedade: vivem como brutos
animais sem ordem nem concerto de homens, são
muito desonestos e dados à sensualidade e entregamse aos vícios como se neles não houvera razão de
humanos. (2008, p. 68).

As percepções deste antagonismo sustentam-se, ora na crença
de vestígios de natureza humana do ‘bom selvagem’, ora na crença
do pleno estado animalesco do ‘mau selvagem’. O que liga ambos
discursos há uma mesma ótica é a religiosidade e respectivamente
os valores que dela advêm.
Quando destacamos a figura do feminino da sociedade
indígena, percebemos o quanto ela sofre uma carga maior de
preconceito, primeiro por sua etnia, segundo por sua condição
de mulher. Trazendo à tona o questionamento levantado por
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(RAMINELLI. 1997, p. 42) “como explicar o fato de que a
degeneração retratada pelos observadores do cotidiano indígena
recaia mais sobre o grupo feminino? ”.
De forma universal a história do feminino ocupou um lugar
de subalternidade frente a figura dominante do masculino opressor,
que para além de subjugá-la, deixou uma marca profunda nos
discursos misóginos que foram construídos sobre elas.
De acordo com a filosofa francesa e grande colaboradora
dos estudos feministas3 Beavouir (1967, p. 9) “Ninguém nasce
mulher; torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico,
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora este produto”.
Estabelecendo um diálogo com o exposto entendemos que estas
mulheres constituíram-se como um produto elaborado pelo outro.
Porém, ainda é preciso entender que o Outro também é
resultado de forças externas. Para responder à questão Raminelli
(1997) acentua a importância de compreender a mentalidade da
época que tinha suas raízes fincadas na tradição cristã, a bíblia havia
construído a mulher com desmedida voluptuosidade.
REPRESENTAÇÕES DA MULHER INDIGENA: IGREJA X
SEXUALIDADE
O Brasil, segundo a lógica do Antigo Mundo dividido
pelo tratado de Tordesilhas4 pertencia a Portugal, uma metrópole
extremamente arraigada pelos dogmas cristãs, que tinha como
pensamento vigente o da Igreja, vindo a refletir na sua colônia. Como
salientou Miranda (S\D, p. 1) “A Igreja articula-se, neste contexto,
como a instituição que detém um quase monopólio ideológico e um
3. Em linhas gerais é constituído por um conjunto de ideias filosóficas, políticas, sociais
etc., que busca direcionar um novo paradigma para se pensar a história do feminino e
o lugar que ele ocupa na sociedade. Rompendo com padrões patriarcais e almejando
alcançar uma equidade entre masculino e feminino.
4. Foi um tratado firmado entre Portugal e Espanha para dividir as terras ‘descobertas e
por descobrir’.
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efetivo monopólio religioso na organização desta nova sociedade
que se pretende portuguesa e cristã ao mesmo tempo”.
Dentro desta concepção de mundo e na linha da tradição
cristã a mulher desde o começo dos tempos havia sido projetada
como instrumento de Lúcifer para levar o homem a cair em tentação:
“Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela
me deu da árvore, e comi. ” (GÊNESIS, 3:15 – 12). Eva induzida
pela serpente come o fruto proibido e faz com que Adão também o
coma, em suma, ‘tentação da mulher e queda do homem’.
Esta mentalidade alcançou a colônia: Sendo as mulheres
indígenas retratadas sob o ponto de vista de quem chegava do
velho mundo como ‘Evas Pecadoras’. O artigo de RAMINELLI
intitulado “EVA TUPINAMBÁ” reforça bem este pensamento,
conforme nos apresenta o autor: “Os desregramentos, o pecado e
a danação originaram-se da fragilidade moral do sexo feminino. A
serpente conseguiu convencer a mulher em razão da debilidade de
seus princípios morais. ” (1997, p. 25).
Fazia-se necessário desenhar as indígenas como Evas
pecadoras, desconsiderando sua forma de cultura própria, haja
vista, seus corpos desnudos provocavam a luxuria dos colonos.
Dentro da historiografia constituíram-se como elemento profano
responsável por levar os religiosos ao pecado carnal. Ainda ao que
tange a religião, Vainfas (1995, p. 41) aborda que “a observação
deste clima de religiosidade foi praticamente unânime entre os
cronistas e viajantes quinhentistas, ainda que a maioria deles se
inclinasse a negar, contraditoriamente, a existência de "alguma fé"
entre os nativos”.
É curioso observar que mesmo depois dos avanços na
historiografia brasileira, esta forma de ver o Outro sobreviveu, um
dos nossos maiores clássicos Casa-Grande e Senzala ao discorrer
sobre a mulher indígena a descreve em um ambiente, nas palavras
do autor, de “quase intoxicação sexual”:
- 111 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

O europeu saltava em terra escorregando em índia
nua, os próprios padres da Companhia precisavam
descer com cuidado, senão atolava o pé em carne.
Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar
pela devassidão. As mulheres eram as primeiras a
se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo
esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses.
Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de
espelho. (FREYRE. 2015, p. 161).

Se por um lado podemos perceber na citação acima a
continuidade da mentalidade colonial e o caráter romanesco ao
descrever a ameríndia. Por outro lado, podemos perceber que o sexo
para os nativos continha contornos distintos daqueles delineados pela
Europa-cristã onde “a todo-poderosa Igreja exercia forte pressão
sobre o adestramento da sexualidade feminina”. (ARAÚJO. 1997,
p. 45).
Cabe-nos pensar, agora, a atuação feminina no contexto
tribal, ou seja, qual o papel que elas desempenhavam em sua própria
cultura? Como o recorte escolhido para discussão em questão
também se insere na perspectiva da sexualidade da mulher indígena
a tomemos como cume e nos limitaremos a ficar na altitude.
Dentre a vasta historiografia, relatos de viagens e viajantes,
Staden será o escolhido para ilustrar o pensamento: “[...] o rei que
me queria possuir, disse que desejava levar-me vivo para casa,
para que as mulheres me vissem e se divertissem a minha custa...”
(1930, p. 61).
Hans Staden foi prisioneiro de indígenas da tribo Tupinambá,
os quais tinham por costume capturar, e, por conseguinte, cear
seus prisioneiros em rituais antropofágicos. A mulher nativa, não
diferente da europeia, tinha um papel já estabelecido dentro de sua
cultura, também organizada de forma hierárquica – onde o homem
quem decidia o destino dos membros da tribo, quando se trata do
ritual antropofágico ela desempenhava funções.
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Segundo Gândavo o cativo é preso à uma corda para que
não consiga fugir e:
[...] dão-lhe uma índia moça, a mais formosa e
honrada que há na aldeia, pera que durma com ele,
e também tenha cuidado de o guardar, e não vai pera
parte que não no acompanhe. Essa índia tem cargo de
lhe dar muito bem de comer e beber; e depois de o
terem desta maneira cinco ou seis meses ou o tempo
que querem, determinam de o matar. (2008, p. 67).

Ao estabelecer um paralelo com o relato do servo do senhor
como se coloca Staden em toda sua narrativa em sua Viagem ao
Brasil, é possível verificar uma proximidade com a obra de Gândavo:
Entrámos numa praia que vai abeirando o mar e ali
perto estavam as suas mulheres [...] e fui obrigado
então a gritar-lhes na sua língua: “ A Junesche been
ermi vramme, isto é: Eu, vossa comida, cheguei”.
[...] correram as mulheres ao meu encontro e me
deram bofetadas, arrancando a minha barba [...] e
continuaram a me bater e maltratar, ameaçando de
me devorar.
Não conhecia eu ainda seus costumes, tão bem
como depois, e pensava agora que se preparavam
para me matar.
[...] puxaram-me para fora, pelas cordas que ainda
tinha no pescoço [...] umas pegaram-me nos braços
[...]
Depois começaram as mulheres a cantar e, conforme
um som dado, tinha eu de bater no chão com o pé,
em que estavam atados os chocalhos [...] (STADEN.
1930, p. 67 a 71).

Mergulhar na vasta literatura de viagem possibilitou
constatar o protagonismo da mulher indígena nos relatos, no
entanto, ao retomarmos ao diálogo comparativo entre a primeira
mulher descrita no livro sagrado da tradição cristã e a ameríndia,
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podemos observar que ambas atuam de forma negativa. Afinal,
suas performances estão vinculadas ao pecado de acordo com a
mentalidade dos que a descreveram.
O SABER PROTETORADO
Práticas Escolares:
Uma educação pautada no eurocentrismo contribui para
reprodução de um saber constituído sob a mentalidade do século do
colonialismo. “Este período resultou num apagamento da história
dos povos colonizados e numa tentativa de “branqueamento” das
suas culturas e organização de vida e pensamento. ” (SANTOS.
2005, p. 3). Desse modo, o discurso que se disseminou, inclusive
no âmbito educativo, foi uma continuidade daquele construído
nos relatos de viagens e viajantes, ou mesmo em clássicos da
historiografia os quais denotam a influência destas fontes – onde
a perspectiva eurocêntrica se sobrepõe, visto que, não foram os
colonizados responsáveis pela narrativa de suas próprias histórias.
A escola possui um papel imprescindível na formação dos
indivíduos e constitui-se como instituição capaz de abrigar em seu
interior os mais diversos grupos, incluindo os étnicos. Portanto, seria
tarefa da escola possibilitar equidade e harmonia entre as diferenças.
Entretanto, o que se percebe é uma hegemonia no saber, colaborando
para que a escola seja “um espaço de silêncios e ausências de saberes
e conhecimentos de grupos sociais não reconhecidos” (LIMA E
ALMEIDA. S\D, p.5).
Na luta por ‘descolonizar o saber’ foram criadas leis que
estabelecem uma nova estrutura no ensino, como é o caso da Lei
11.465/08, fundamental no resgaste de um novo olhar sobre os
povos indígenas – tem como proposta enfatizar suas contribuições
e relevância para formação do Brasil. Ficou assim redigido:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
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torna-se obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este
artigo incluirá diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos,
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil,
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o
índio na formação da sociedade nacional, resgatando
as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros
serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação artística
e de literatura e história brasileiras. ” (LDB. 2015,
p. 20 e 21).

Apesar da lei instituir um avanço inestimável no cenário
educacional, ainda, por si só, não estabelece uma garantia de que o
ensino ocorrerá longe das construções estereotipadas, infelizmente
o ambiente escolar, assim como outros seguimentos sociais, não
se encontra isentado dos preconceitos da ordem hierárquica da
sociedade brasileira. Como salienta Lima e Almeida (S\D, p. 6): “é
inevitável negar a presença de questões de preconceito e racismo
na constituição ideológica da escola, reforçando os mecanismos de
marginalização e subordinação que permeiam toda a sociedade”.
Isto se deve, por um lado a uma construção histórica, e por
outro a ausência de problematização sobre a mesma. Ainda de acordo
com Lima e Almeida (S\D, p. 8):
No percurso histórico e cultural foram sendo
atribuídos àquela presença, o caráter exótico – na
esfera da cultura –, e a incapacidade organizacional
– na esfera política e social – e não produtora de
saberes/conhecimentos – na esfera epistêmica.
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A escola ao assumir esta postura está contribuindo para a
formação de sujeitos preconceitos cujos saberes se constroem a
base de estereótipos, além disso, está silenciando grupos que não
só fazem parte da formação histórica da nação, mas também são
partes integrantes do seio educacional.
Proporcionar visibilidade a esta minoria marginalizada
historicamente no processo de ensino – aprendizagem é de grande
relevância, e isto não implica desintegrar a História do Brasil
de um contexto mundial, “não se trata de negar a importância e
o legado da Europa para nossa história; trata-se, antes, de não
omitir outras histórias de nossas heranças americanas e africanas”.
(BITTENCOURT. 2008, p. 159).
O Ensino de História no Brasil passou por diversas
remodelações e por muitas vezes foi utilizado como aliado aos
interesses ideológicos-dominantes. O livro História e Ensino de
História (FONSECA. 2003) ao propor uma reflexão sobre a trajetória
do ensino de história no Brasil consegue emitir com precisão suas
continuidades e rupturas, avanços e retrocessos. Conforme comenta
Fonseca (2003, p. 92) “até meados do século XX a produção
historiográfica brasileira caracterizava-se por seu traço tradicional,
comumente chamado de positivista, e os livros didáticos produzidos
acompanhavam essa tendência.”
O que se pretendia era utilizar o ensino da história como
instrumento na difusão de uma história nacional que supervalorizava
a ‘história dos vencedores’.
Essa preocupação explica a vitória do alemão Karl
Philipp Von Martius, promovido pelo IHGB5,
sobre o melhor plano para se inscrever a história
do Brasil. Von Martius propunha uma história que
partisse da mistura das três raças para explicar a
formação da nacionalidade brasileira, ressaltando
5. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a mais antiga entidade do Brasil destinada
pesquisa.
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o elemento branco e sugerindo um progressivo
branqueamento como caminho seguro para
civilização. (FONSECA. 2003, p. 46).

Neste sentido, o elemento branco do colonizador constituíase como princípio fundamental da história e sua exaltação
representava uma justificativa da colonização portuguesa. Ainda
segundo Fonseca:
“Os alicerces construídos desde o final do século
XIX, sustentados numa concepção tradicional da
História, foram fortes o suficiente para manter um
edifício que, apesar das reformas e das propostas
de alteração na sua concepção, não se abala tão
fortemente. (2003, p. 68 e 69).

É relevante ressaltar que atualmente o Ensino de História
tem buscado funcionar como mecanismo que auxilie na construção
de um saber crítico, o educando não é mais entendido como sujeito
pacífico receptor de ideias já formuladas – como pretendiam os
metódicos, estes historiadores acreditavam “que podiam recuperar o
passado tal como ele aconteceu baseados na consulta de documentos
escritos. ” (SCHMIDT e CAINELLI. 2004, p. 76), o que acabava
por privilegiar uma história onde os vencidos foram silenciados e
cujas histórias foram construídas pelos vencedores.
Os avanços na corrente historiográfica contemporânea
permitem a história dialogar com o passado de forma
problematizadora, esta nova corrente de pensamento critica o modelo
metódico, pois entende que “o documento, considerado vestígio
deixado pelos homens, voluntária ou involuntariamente, passou a
ser encarado como produto da sociedade que o fabricou, de acordo
com determinadas relações de poder. ” (SCHMIDT e CAINELLI.
2004, p. 94).

- 117 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa deixou algumas considerações no que diz
respeito ao caráter etnocêntrico presente nas representações
do feminino indígena dentro de construções historiográficas
tradicionais, evidenciando que estas foram feitas pelo colonizador e
na perspectiva do colonizador – cuja mentalidade se constituía por
concepções de mundo teologizadas, haja vista, a Igreja enquanto
instituição ideológica ocupava um papel hegemônico. Desse modo,
o que se percebeu foi uma tentativa de incorporar a lógica cristã a
uma realidade até então desconhecida, logo a estranheza diante de
uma cultura tão distante levou os colonizadores a representarem
a ameríndia relacionando-as com o que eles já conheciam de
mais impuro, o pecado. A alusão a Eva, remete o perigo que eles
enxergavam na mulher indígena, todo caráter exótico e sexual
a elas atribuídos punham em ameaça à castidade dos devotos
religiosos.
Um ponto interessante a ser ressaltado concerne ao modo
como interpretamos estas narrativas, visto que a forma que ela
assume no imaginário social atual está muito ligada à do século
do colonialismo. A pesquisa constatou as continuidades e, por
conseguinte, as consequências destes discursos, os quais paralelo
a educação, quando ausentes de problematização, contribui para
formação de sujeitos preconceituosos. A escola atua neste contexto
como espaço capaz de inserir no processo de ensino-aprendizagem
uma política capaz de repelir todo caráter de degradação que foi
associado a mulher indígena. E por fim, o texto deixa uma reflexão
sobre a relevância do ensino de história como aliado na construção
de um saber discente valorizador da representação étnica, em
especial da mulher indígena.
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CAPÍTULO 7
ANÁLISE IMAGÉTICA E ICONOGRÁFICA DOS
INDÍGENAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA:
PARADIGMAS, ESTEREÓTIPOS E A CONSTRUÇÃO DE
NOVAS REPRESENTAÇÕES1
Felipe Dorys Cordeiro de Oliveira2
Marcione Roberto da Silva3
Katya Carvalho Alexandre Almeida4
1. INTRODUÇÃO
Arquétipos estão presentes em variados seguimentos, por
serem reflexos de imagens construídas por aqueles que desenvolveram
um olhar errôneo sobre determinado objeto, não obstante, os grupos
indígenas, que historicamente estão caracterizados com um povo
que vive em um cenário de isolamento selvagem de modo primitivo.
As imagens construídas historicamente que,
associadas a outros registros, informações,
usos e interpretações, se transformaram, em um
determinado momento, em verdadeiras certidões
visuais do acontecido, do passado. [...] (PAIVA,
2002, p. 13-14).
1. Artigo resultante de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do Curso de
Pós-graduação em História do Centro de Ensino Superior de Arcoverde - CESA - PE, da
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - AESA – PE.
2. Licenciado do Curso de Pós-Graduação em História do CESA. Contato: felipedorys@
gmail.com.
3. Licenciada do Curso de Pós-Graduação em História do CESA. Contato: marcyrobert@
yahoo.com.br
4. Professora do curso de Pedagogia do CESA, orientadora do referido Artigo Científico,
Graduada em Ciências Graduada pela UFPE, em Pedagogia pelo ISEP e Mestra em
Sociologia pela UFPE. Integrante do Núcleo de Pesquisa de Educação do Campo e
de Gênero do CESA e do NUPEFEC: Núcleo de Pesquisa, Extensão e Formação em
Educação do Campo, da UFRPE, Campus Agreste, Caruru- PE, a qual está desenvolvendo
pesquisas sobre comunidades tradicionais. Contato: katyacarvalhoprof@gmail.com .
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Levar este questionar ao âmbito escolar, por meio do livro
didático requer uma organização bem estruturada. Considerando
que este instrumento é um dos mais utilizados pelos educadores, e
por isso, deve apresentar um contexto coerente e não mantenedor
dos ideais conservadores.
No Censo 2010, o IBGE aprimorou a investigação sobre
a população indígena no país, investigando o pertencimento
étnico, [...] foram registrados 896,9 mil indígenas (IBGE, 2010).
Dados que demonstram o quão relevante são os povos indígenas,
ressaltando a contribuição destes na construção da sociedade
nacional. Dispondo neste sentido, conceitos que elevem a imagem
do povo indígena como símbolo de resistência nacional e da luta
por um reconhecimento condigno.
É possível perceber, na atualidade, diferentes visões sobre o
índio que se mesclam e se complementam. Este cenário é sintomático
do quanto às culturas indígenas ainda precisam ser abordadas em
nossa sociedade, notadamente na escola. (OLIVEIRA; MESQUITA,
2016, p. 02). Algo que a Lei Nº11645/2008, determina como
obrigatoriedade.
As abordagens indígenas são recorrentes e expressam grande
notoriedade nas temáticas abordadas, entretanto, seu contexto
presente nos livros didáticos pode não alcançar os fins almejados.
Desse modo, começa-se a questionar, “Qual é a representação
imagética e iconográfica5 dos povos indígenas existentes nos livros
didáticos de história do Ensino Médio?”. Expressando a ideia de que
este recurso tem sido alvo de preocupação enquanto ao discurso e
imagem legada aos educandos.
Neste sentido, o presente texto tem por objetivo analisar a
imagem e a iconografia dos povos indígenas presentes nos livros
didáticos de história dos anos que compreendem o Ensino Médio.
Buscando traçar a configuração do índio sob a sua interculturalidade,
5. Descreve o estudo ou a pesquisa referente ao conjunto da produção de imagens.
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na contribuição de uma educação que rompa com os estereótipos e
padrões.
A elevação deste contexto veio pela representação de um
universo de pouca compreensão, estruturado nos aspectos de grupos
indígenas que mantém suas características ancestrais preservadas
ao longo das gerações. E como uma educação de qualidade pode
contribuir neste aspecto, por meio do livro didático, compreendendo
a observação de imagens representativas dos povos indígenas, se
está sendo coerente com sua realidade e o quanto esses registros
possuem um valor para a cultura humana e leitura histórica.
A metodologia utilizada seguiu as linhas gerais de uma
pesquisa qualitativa, descritiva de caráter bibliográfico, com
utilização de fontes científicas e do uso de obras que contextualizam
a temática a partir de: livros, artigos científicos on line, dissertações
e legislações vigentes sobre o tema. Segundo Gil (2002, p. 44), “[...]
a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.
Por outro lado, foi realizada uma pesquisa documental, que, segundo
Pádua (1997, p. 62):
“é aquela realizada a partir de documentos,
contemporâneos ou retrospectivos, considerados
cientificamente autênticos (não fraudados); tem
sido largamente utilizada nas ciências sociais, na
investigação histórica, a fim de descrever/comparar
fatos sociais, estabelecendo suas características ou
tendências [...]”.

Tendo como objeto de análise dois livros didáticos do 1º
ano do Ensino Médio; História Sociedade & Cidadania 1º ano e
História 1: Ensino Médio. Portanto, realizou-se uma analogia social
e histórica, percebendo como a imagem do índio é repassada através
do livro didático de história.
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2. A CONSTRUÇÃO DE SÍMBOLOS: IMAGEM E
ICONOGRAFIA DOS POVOS INDÍGENAS
O movimento dinâmico de informações que a imagem
evidencia no mundo é relevante para o ensino e aprendizagem como
estratégia em memorizar os tempos históricos. A predominância nos
dias atuais das tecnologias mal-empregadas no ensino de história e
do uso de uma metodologia tradicional, renega a iconografia a um
nível de esquecimento que nos próprios livros didáticos estão sendo
pouco explorados, limitando o alcance e o poder que a fotografias,
as artes plásticas, esculturas possuem em narrar a cultura humana.
Historicamente o retrato do indígena está configurado com
características que pouco os representam, a princípio foi impactante
o olhar do colonizador sobre os povos que eram totalmente adversos
as suas realidades.
[...] a imagem do índio nu, solto na amplidão
da floresta, ressalta o inculto, o bruto, remete ao
domínio das criações intocadas pelos artifícios da
cultura, fonte de pureza e inocência – aspectos de
forte significação utópica. [...] (SALLES, 2018, p.
04).

Foram classificados com desígnios variados e simbolicamente
empregados como um povo aborígene, selvagem, o oposto a
civilidade, visão estritamente eurocentrista. Fazendo evidenciar o
quão intenso é o poder que a imagem pode atribuir e predeterminar
sobre qualquer evento, especificamente aos índios brasileiros, que
até os dias de hoje enfrentam essa caracterização tipificada do índio
brasileiro.
O registro da imagem [...] é um dos principais meios
de disseminar o conceito de existência do ser, por confirmar a
consciência de si e das mudanças sociais “[...] É através do registro,
que construímos a ideia de identidade do outro, principalmente
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quando não se há um contato direto com o objeto da análise, como
por exemplo, o registro de outros povos”. (LESSA, 2015, p. 01).
Esse registro do outro no livro didático de história, claramente
contém informações que referenciam algumas conotações em torno
da interpretação da imagem do povo indígena.
Percebendo essa lacuna, teóricos e estudiosos da história
visam promover a importância da leitura imagética e iconografia
como ferramenta de ensino, dentre esses citamos o Peter Burke que
adverte sobre essa postura equivocada de renegação das imagens
como fonte documental vejamos:
É bem possível que historiadores ainda não
considerem a evidencia de imagens com bastante
serenidade, a tal ponto que uma discussão falou da”
invisibilidade do visual”. Como observador por um
historiador da arte, “historiador [...] preferem lidar
com textos e fatos políticos ou econômicos e não com
níveis mais profundos de experiência que imagens
sondam”, enquanto outro historiador refere-se à
“condescendência em relação a imagem” que isto
implica (BURKE, 2004, p. 11).

A imagem tratada como um aspecto à parte, e como ilustração,
consolida-se como um discurso que se justapõe ao escrito uma vez
que condensa uma série de elementos que remetem a representações
sociais em nossa sociedade [...] (SANTOS; DOMINGUES; 2017,
p.02). Tornando-se elemento de construção do saber, contraponto
a uma uniformidade educativa, que não valoriza essa prática tão
pouco explorada, mas que vem sendo implementada.
Com as novas reflexões acerca da historiografia e da
representação iconográfica, propostas da renovação
de um ensino tradicional e pouco produtivo vêm
surgindo, para dar lugar a um ensino que requer
novos olhares e mudanças significativas quanto à
análise e interpretação das imagens nesta disciplina.
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Isso ocorreu em virtude dos movimentos que
ocorreram na Europa na metade do século XX e
no Brasil, no fim desse período, em favor de novas
possibilidades de ensino, tanto para a profissão
dos docentes, quanto para os discentes, trazendo
novos olhares e perspectivas de autonomia, ou seja,
distante de uma história positivista – esta que era
detentora do saber e lutava em favor de “verdades
absolutas e incontestáveis”. Nesse cenário, a Escola
dos Annales6 foi muito importante na disseminação
dos estudos sobre as diversificadas fontes históricas,
particularmente, no que diz respeito ao estudo com
imagens na história e no ensino de História, o qual
trouxe novas maneiras de pensar as diversas formas
de lecionar e aprender. (AMORIM; SILVA; 2016,
p. 03).

A imagem força-nos a imaginar, sentir, ver a tela posta
em nossos olhos, os símbolos envolvidos, e quando essas figuras
se referem há um personagem da história em especial os povos
indígenas, será que os livros didáticos estão sendo fieis a sua
importância ou apenas são mais um reprodutor da visão do
colonizador? No sentido de que em qualquer cultura as imagens
trazem-nos a identidade de seu povo, e valorizar e desvalorizá-las,
parte das interpretações realizadas.
Há uma proeminência em perceber como são escolhidas
as imagens para compor o livro didático, observando se estas
evidenciam o ser indígena como um mero objeto de estudo, ou se
o valoriza por sua importância histórica.
É pertinente destacar que a escolha das imagens que
ilustram o livro, assim como o lugar que ocupam na
relação com o texto, não é feita apenas pelo chamado
“autor”. [...] Essa informação permite afirmar que
6. A Escola Annales é um movimento historiográfico que ocorreu na França e seus
principais objetivos consistiam no combate ao positivismo histórico e no desenvolvimento
de um tipo de História que levasse em consideração o acréscimo de novas fontes à
pesquisa histórica. [...] Ver: (OLIVEIRA; SILVA; 2017, p. 07).
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textos e imagens carregam indícios das concepções
sobre os povos indígenas não de um autor, mas de
todos aqueles que participam da elaboração do livro
didático. (SANTOS; DOMINGUES; 2017, p. 07).

Esse fator pode ser determinante para que os livros didáticos
expressem uma iconografia diferenciada ao contexto descrito sobre
os índios, comprometendo o conhecimento, uma vez que o registro
da imagem presente no livro reforça um padrão de percepção de
elementos identificadores. O estudante irá registrar uma imagem,
e levá-la consigo como uma verdade fixa, sendo necessário
questionar sobre estas fontes, não desejando reproduzir informações
controversas em nosso cotidiano.
[...] muitas das imagens explícitas nos materiais
didáticos não correspondem às expectativas, pois,
no ambiente escolar, as representações que os (as)
alunos (as) conhecem e vivenciam é somente as do
livro que lhes é apresentado. Isso ocorre porque o
livro se constitui um dos instrumentos básicos da
organização do trabalho docente ou, na maioria
das vezes, a única ferramenta de leitura e pesquisa,
tanto para os docentes quanto para os discentes
(AMORIM; SILVA; 2016, p. 15).

Assim percebe-se que há uma lacuna pedagógica a ser
preenchida, no que se refere ao uso de imagens no ensino de
história por meio dos livros didáticos, ou seja, há uma vacância
que deve ser sanada pela experimentação, o que não podemos é
deixá-las para trás ou ignorá-las.
O que ocorre hoje com as imagens contidas nos livros é
uma menção reproduzida de modo a contemplar apenas o essencial.
Certamente, as poucas imagens que estão presentes, apresentam
uma informação sobre os indígenas, entretanto pode ocorrer o
fato de:
- 127 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

Os historiadores deparam hoje com esse fenômeno
histórico inusitado: a transformação do acontecimento
em imagem, de modo que conhecer se reduza a
“ver”, e não mais a compreender. Essa situação
faz que os historiadores se preocupem com uma
abordagem critica das imagens, a fim de que se
possa resgatar a fusão entre a recepção e a produção.
(BITTENCOURT, 2011, p. 363).

Pouco irá ser válido as imagens nos livros didáticos sem
um sentido compreendedor, o que já ocorre com as imagens que
são gravadas em muitas produções, que apresentam sentidos prédeterminados aos estudantes leitores, consistindo em um anexo
intencional, ao resultado da leitura das imagens.
Essa condição pode ter se fundado a partir da produção dos
livros didáticos que se tornaram fonte lucrativa para as editoras que os
desenvolve. Algo notório, dentro de um sistema de comercialização
e negócios, pelo qual as editoras nacionais disputam para serem as
distribuidoras dos livros didáticos.
[...] percebeu-se como o livro didático tornou-se
mais uma lucratividade do que um instrumento que
propicia a preocupação da aprendizagem em sala
de aula. Mesmo que o Estado o considerasse como
recurso primordial na mediação do conhecimento
escolar, sua fabricação passou às mãos das editoras
privadas, que transformaram esse material em uma
mercadoria capitalista. [...] (SILVA; AMORIM;
2016, p. 06).

Diante disso, os livros didáticos de história podem sofrer com
menos estruturação e análise, passando a prevalecer, neste aspecto,
um material que não apresente um registro coeso no contexto e na
sua iconografia.
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2.1 A LEI 11.645/2008 E O LIVRO DIDÁTICO
Os povos indígenas são retratados e abordados nos livros
didáticos, em diversos períodos, mais evidentemente, a partir da
perspectiva da lei 11.645/2008 na qual as imagens sobre os índios
no Brasil nos livros didáticos de história pelo programa PNLD7,
tornou-se obrigatório, como ensino de história e cultura indígenas
nos currículos escolares, da Educação em nosso país. Em março de
2008 foi promulgada a Lei 11.645, que alterou:
A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
modificada pela Lei n o 10.639, de 9 de janeiro
de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’.
(BRASIL, 2008).

Estabelecendo que:
Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:

7. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar
e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de
apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas
de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às
instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos e conveniadas com o Poder Público. (MEC). [...] possibilitou a centralização
da compra e da distribuição do livro didático em âmbito nacional com recursos federais;
a indicação de especificações técnicas para a produção desses livros, visando uma
qualidade mínima dos materiais que serão distribuídos nas escolas públicas e a escolha,
feita pelos próprios professores, dos livros mais apropriados para trabalharem desde
suas realidades locais. Desse modo, os livros didáticos inscritos no Programa Nacional
do Livro Didático são submetidos a um processo de avaliação pedagógica pautado por
critérios eliminatórios, comuns a todas as disciplinas curriculares e critérios específicos
referentes a cada área disciplinar. Participa desse processo de análise e avaliação dos
livros, uma comissão mista constituída por especialistas e professores contratados pelo
MEC especialmente para esse serviço, além de representantes do próprio Ministério Ver:
(RUSSO; PALADINO; 2014, p..10-11).
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“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este
artigo incluirá diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos,
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil,
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o
índio na formação da sociedade nacional, resgatando
as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros
serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação artística
e de literatura e história brasileiras.” (NR) Art. 2o
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
(BRASIL, 2008).

Notamos a partir da aplicabilidade desta lei, que o currículo
das diversas áreas do conhecimentos das escolas brasileiras, devem
aderir o estudo sobre a cultura indígena. Incluindo o instrumento
didático dos livros, que devem em seu contexto, um relato que
visibilize este grupo.
O livro didático é um instrumento significativo didáticopedagógico para o trabalho do docente, mas quando não abordado
adequadamente, a temática indígena será retratada superficialmente,
sendo que a lei 11.645/2008 completa dez anos em 2018, e ainda
é perceptível muita resistência sobre as abordagens que retratam o
índio.
[...] procuramos observar se os conteúdos a respeito
dos povos indígenas atendiam ao que se referiu
à citada lei são e não repitam os tradicionais
estereótipos, as desinformações, os equívocos
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e preconceito sobre os povos indígenas em sua
diferente expressão sociocultural no Brasil. (SILVA;
MELO; 2015, p. 02).

Concretizando um posicionamento daquilo que nos define como
povo, que integra e percebe sua própria diversidade multicultural,
dentro do contexto histórico-pedagógico.
2.2 ANÁLISE DAS IMAGENS DOS POVOS INDÍGENAS NOS
LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO 1º ANO DO ENSINO
MÉDIO
Partindo dos estudos realizados sobre os povos indígenas
brasileiros8, o olhar das análises realizadas são especificamente para
apresentar as ilustrações, imagens e suas referências sobre os povos
indígenas integradas nas obras didáticas. Desse modo:
Ressalte-se a necessidade de considerar que as
imagens e os textos contidos nesses materiais
didáticos obedecem a alguns critérios editoriais,
passando por uma seleção que abrange a escolha
dos ilustradores, revisores, editores. Faz-se, dessa
maneira, um trabalho de produção mais amplo e
muitas vezes impessoal. (SANTOS; DOMINGUES;
2017, p. 04).

Para análise e pesquisa dos dados, foram selecionados dois
livros didáticos de história do 1º ano do Ensino Médio de diferentes
editoras, percebendo a construção dos elementos iconográficos
que cada uma propôs em suas edições, sobre os povos indígenas
brasileiros.
8. A pesquisa se atem as imagens de povos indígenas brasileiros, não classificando
possíveis imagens de grupos indígenas de outras nacionalidades que estejam nos livros
didáticos analisados.
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As primeiras imagens e iconografias analisadas estão
presentes no livro História Sociedade & Cidadania do 1º ano é de
autoria de Alfredo Boulos Júnior, Doutor em Educação (área de
concentração: História e Educação) pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e mestre em Ciências (História Social) pela
Universidade de São Paulo. Publicado no ano de 2016, presente no
catálogo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para
utilização nos anos de 2018, 2019 e 2020.
Imagem 1- Capa do livro

Fonte: Júnior (2016)

O livro possui um sumário com quatorze capítulos,
subdivididos em quatro unidades, contendo ao todo 288 páginas.
Das quais, apenas três destas, contemplam imagens que mencionam
povos indígenas, uma em cada página.
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Imagem 29- Arte indígena

Fonte: Júnior (2016, p. 18)

Examinando a primeira imagem da produção didática,
podemos observar que a representatividade dos povos indígenas,
apresentada pelo autor como patrimônio cultural, foi empregada
por meio da arte em cestarias produzidas pelos indígenas Wajãpi.
Entretanto, percebe-se que não há a presença de um contexto amplo
que contemple a sua importância histórico-nacional, nem relatos
abrangentes sobre o próprio grupo indígena mencionado. Ficando
um reflexo vago, no que diz respeito à imagem impressa no livro, na
qual, não permite que o estudante possa compreender os conceitos
culturais indígenas, que estão colocadas apenas como uma breve
lembrança.
A relevância está em conciliar uma abordagem da tradição
multicultural dos indígenas com a sua vivência sociocultural,
permitindo uma abrangência maior do sentido de povo indígena
brasileiro, promovendo diálogos entre aqueles que vivem e os que
observam esse povo.
9. Escolhemos nomear como “Imagem” os exemplares escolhidos, por se tratarem de
documentos iconográficos produzidos a partir de duas técnicas diferentes: fotografia e
pinturas, muito embora, no livro didático, esses documentos apareçam como captações
fotográficas.
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Imagem 3- Arte indígena

Fonte: Júnior (2016, p. 19)

Na segunda imagem que referencia os indígenas, percebe-se o
mesmo tratamento dado à imagem anterior, apenas há uma breve
citação da arte em cerâmica do povo Asurini, sem o cuidado em
apresentar os costumes deste povo de modo extenso, e que pudesse
expor com maior reconhecimento sua tradição cultural. Não há um
bom aproveitamento da imagem no contexto iconográfico do livro,
isso porque, está inserida dentro de um contexto que não evidencia
o povo indígena.
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Imagem 4 - A primeira missa no Brasil

Fonte: Júnior (2016, p. 261)

Nesta imagem podemos notar a presença de indígenas junto
aos europeus no quadro “A primeira missa no Brasil”, pintura
bastante utilizada nos livros didáticos de história.
[...] os índios da borda esquerda do quadro emergem
da floresta e correm em direção à cena central com
gestos que demonstram surpresa e excitação. Ao lado
da mata exuberante, exótica e sombria, os índios são
representados como os bárbaros do Novo Mundo,
em oposição aos portugueses, que se impunham
sobre o atraso dos nativos por meio da fé cristã e da
civilização. (RODRIGUES, 2017, p. 11)

Os povos nativos brasileiros nesta imagem estão distinguidos
como não civilizados, bárbaros de um local ainda pouco conhecido.
Podendo também ser interpretada, como uns dos primeiros atos de
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aculturação e dominância dos colonizadores.10 O autor propõe um
questionário com a interpretação da imagem, para melhor entender
esse aspecto do indígena no período histórico em que a pintura foi
criada, não no sentido de valorizar ou perceber a importância da
cultura indígena.
As imagens escolhidas não abrangem os diversos elementos
que necessitam ser abordados e expressados sobre os povos
indígenas. A arte indígena deve ser lembrada e valorizada, no
entanto, o povo indígena que a produz merece um lugar de destaque,
pois não há qualquer registro ou imagem destes povos, que poderiam
auxiliar na compreensão da expressividade multicultural que os
mesmos sobrepõem sobre suas artes.
Passemos agora a analisar as imagens dos indígenas no livro
do 1º ano, numa perspectiva apresentada por outra editora.
O livro intitulado História 1: Ensino Médio, foi montado
por quatro autores, Ronaldo Vainfas; doutor em História Social
pela Universidade de São Paulo. Sheila de Castro Faria; Doutora
em História pela Universidade Federal Fluminense. Jorge Ferreira;
doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Georgina
dos Santos; doutora em História Social pela Universidade de
São Paulo, todos professores do Departamento de História da
Universidade Federal Fluminense. Publicado no ano de 2016,
presente no catálogo do Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), para utilização nos anos de 2018, 2019 e 2020.
10. Descolonizar os livros didáticos, apresentando a diferença de modo emancipatório,
requer dar verdadeiro espaço aos conhecimentos dos povos conquistados (os
conhecimentos dos diversos povos indígenas, das comunidades quilombolas, dos povos
do campo), que têm sido reduzidos a mitos, irracionalidade, folclore, artefatos de museu,
ou saberes práticos, e que ficam na dependência da ciência como comprovadora de sua
legitimidade (Santos; Meneses; Nunes, 2005). Faz-se necessária uma reorganização da
geopolítica do conhecimento, em uma interseção dos saberes ocidentais, e dos saberes
suprimidos pelo euro-ocidentalismo (Mignolo, 2008). Nos livros em questão, os
conhecimentos não científicos e não ocidentais são reduzidos a uma posição subalterna
de saberes “alternativos”, “diferentes”, o que os enfraquece epistemologicamente
(Santos; Meneses; Nunes, 2005). Esse discurso da diversidade e do “respeito à diferença”
reelabora formas de subalternização, reproduzindo relações de poder eurocoloniais
(racistas, desenvolvimentistas) e reforçando o lugar de inferioridade da “diferença”. Ver:
(OLIVEIRA, 2017, p. 23).
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Imagem 5 - Capa do livro

Fonte: Vainfas et al. (2016)

O livro possui um sumário com dezoito capítulos,
distribuídos em seis unidades, contendo igualmente 288 páginas. A
primeira imagem que contempla uma representação indígena está
na própria capa do livro, nas paginas seguintes, encontra-se apenas
quatro imagens dos povos indígenas brasileiros.
Como citado, a primeira imagem indígena brasileira está
presente na capa do livro, aparentemente isso é um ótimo sinal,
entretanto não há nenhuma referência aprofundada de como vivem,
quem são, ou ao menos um breve resumo que pudesse definir sua
etnocultura11.
A segunda imagem trás um ritual indígena de uma aldeia
Tupinambá, os autores estruturam a figura dentro de um contexto
coeso e que caracteriza as expressões ritualísticas e de crenças
deste grupo. Percebendo uma demonstração indígena com pouca
distorção da realidade vivenciada pelos diversos grupos existentes
em solo brasileiro.
11. A identidade etnocultural é fonte de sentido e de construção do real [...]. os processos
culturais são conflitivos e, em cada etnia, há uma historia de luta pela determinação de
suas metas e valores. Entende-se o étnico como um processo que se constrói nas práticas
sociais em perspectiva relacional. [...]. Ver: (KLEUTZ, Lúcio. 1999, p. 01)
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Imagem 6- Cerimônia Tupinambá

Fonte: Vainfas et al. (2016, p. 132)

Imagem 7- Aldeia indígena fortificada

Fonte: Vainfas et al. (2016, p. 133)
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A partir desta imagem os autores propõe a leitura imagética
dos próprios alunos com o tópico, Imagens Contam História, em
relação à reprodução feita por, “Theodor de Bry a partir de relatos de
viajantes que estiveram no litoral brasileiro no século XVI”. Vainfas
(2016, p. 133). Propondo uma observação se o pintor retratou os
indígenas de modo verossímil, sem nunca ter estado antes na aldeia.
Os autores tiveram o cuidado de colocar a imagem já distorcida de
uma tribo feita por um europeu, para uma discussão diferenciada.
Imagem 8- A primeira missa no Brasil

Fonte: Vainfas et al. (2016, p. 248)

O quadro “A primeira missa no Brasil”, está presente
também neste livro didático, e novamente só há uma referência aos
colonizadores, sem destacar os indígenas na obra ou notar algo sobre
sua importância multicultural e na formação do povo brasileiro.
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Imagem 9- Pregação crista pelos Jesuítas

Fonte: Vainfas et al. (2016, p. 248)

Percebemos nesta imagem que os jesuítas estão catequizando
os índios nativos, como um processo de aculturação, onde suas
culturas matrizes são substituídas pela europeia. O curiosos nesta
imagem é que os indígenas estão distorcido, pouco dá pra perceber
e entender sobre suas figuras, pois o real sentido é demonstrar que
estes foram dominados.
Como podemos ver, as imagens dos povos indígenas nos
livros didáticos do 1º ano do Ensino Médio, caracterizam o indígena
como algo genérico, com poucos elementos culturais, priorizando
argumentos singelos e imagens que não trazem uma valorização ao
índio como parte integrante da nação. Percebendo muitos contrastes,
equívocos e conceitos que podem ser levados como algo verídico
ao longo das gerações, não produzindo nos estudantes um olhar
criterioso e condizente ao conhecimento histórico e nem ao povo
indígena brasileiro.
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2.3 AS NOVAS REPRESENTAÇÕES DE INDÍGENAS NA
EDUCAÇÃO
Concordamos com o crescimento visível dos movimentos
de afirmação étnica, mesmo com presciências pessimistas, os livros
didáticos estão sendo mais revisados e sendo cautelosos e porque não
dizer criteriosos mediante as exigências, a exemplo de comunidades
indígenas cientes de seus direitos, iniciando novas interpretações e
um caminho pertinente.
Encontramos no sertão de Pernambuco uma comunidade
indígena que se contrapõe as antevisões, mesmo antes da lei
11.645/2008, já se fazia movimentos para afirmação de sua cultura,
os Fulni-ô de Águas Belas, sua resistência cultural permitiu o
desenvolvimento de uma educação diferenciada com escolas
indígenas e bilíngues dentro da sua aldeia, com os livros didáticos
específicos, com imagens e contextos apropriados. “A educação
indígena fulni-ô tem uma trajetória de lutas. Os índios fulni-ô
buscam por uma educação específica e diferenciada, pois tem sua
língua materna o “Yaathe”, o símbolo de resistência cultural”.
(TAVARES; BARZA, 2016, p.01).
As escolas indígenas se propõem a ser espaços
interculturais12, onde se debatem e se constroem
conhecimentos e estratégias sociais sobre a situação
de contato interétnico, podem ser conceituadas
como escolas de fronteira15 - espaços públicos
em que situações de ensino e aprendizagem estão
relacionadas às políticas identitárias e culturais de
cada povo indígena.(HENRIQUES, et al. p. 21).
12. A interculturalidade considera a diversidade cultural no processo de ensino e
aprendizagem. A escola deve trabalhar com os valores, saberes tradicionais e práticas
de cada comunidade e garantir o acesso à conhecimentos e tecnologias da sociedade
nacional relevantes para o processo de interação e participação cidadã na sociedade
nacional. Com isso, as atividades curriculares devem ser significativas e contextualizadas
às experiências dos educandos e de suas comunidades. Ver: (HENRIQUES, et al. p. 21).
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Este é um bom exemplo a se inspirar, pois certamente se os
livros didáticos fossem repensados e constituídos pelo olhar daqueles
que realmente conhecem a cultura indígena, a educação sobre estes
seria completamente diversa e muito bem distinguida. A imagem
dos povos indígenas deve ser levada com essa seriedade, com um
trabalho figurativo e iconográfico que atenda as perspectivas reais
destes grupos.
Não é fácil traçar análises, problematizar e ressaltar onde e
como deve ser feito as alterações, para assim melhorar o respeito
aos povos indígenas, entretanto se faz necessário. Pois desde muito
cedo ouvimos relatos a respeito desses povos, e na maior parte
equivocados, no sentido das caricaturas e arquétipos, relacionadas
a eles. Compreende-se uma busca inovadora com um olhar crítico
para os livros didáticos de história que ainda vem cometendo
equívocos e perpetuando uma cultura adversa ao real sentido dos
grupos indígenas.
Ao observar as imagens nos livros didáticos percebemos
aquilo que passa despercebido dos outros olhares, e é isso que
o estudante deve ter ao olhar os livros e as imagens contidas
nestes com maior atenção, para uma construção positiva sobre
os povos indígenas. Além disso, as editoras também possam ser
mais criteriosas em repassar a temática, junto aos professores,
atentando para o cuidado ao abordar em sala de aula esse contexto,
fazendo deste educador um mediador a esclarecer a real imagem
dos indígenas partindo do principio do respeito.
O (a) professor (a) tem o comprometimento de
oferecer as ferramentas para fomentar o pensar e o
agir, e não ficar no comodismo de querer o pronto
e acabado, entendendo que o livro didático não
é um material insignificante, mas compreende e
abrange uma das possibilidades na construção do
conhecimento. (SILVA; AMORIM; 2016, p. 11).
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O agente transformador é o profissional educador, que atento
a sua prática pode desenvolver um caminho inovador e desconstrutor
dos paradigmas que estão sobre os povos indígenas do Brasil do
passado e do presente.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do ambiente educacional que visa formar cidadãos
conscientes, esta pesquisa atenta para a análise de imagens e
iconografia nos livros didáticos do 1º ano do Ensino Médio, para
compreensão dos povos indígenas, sua importância e contribuição
para esta nação. Percebendo como as imagens desse povo estão
apresentadas nesta ferramenta educativa de modo frágil e muitas
vezes superficial, muito aquém das vivencias culturais, tradicionais
e da valorização étnica para com os indígenas.
Percebeu-se que os avanços tecnológicos têm sobreposto a
cultura geral, principalmente em razão da de uma nova consciência.
Por sua vez a fotografia foi alternada para o movimento, sendo assim
a leitura imagética para os estudantes fuçou ainda mais complexa
devido a aceleração de informações no mundo contemporâneo,
estando mais rápidas e instantâneas. No desenvolvimento do livro
didático deve-se ter o cuidado de perceber as novas linguagens e
buscar modificar sua integração e construção, principalmente com
o uso das imagens.
A respeito dos povos indígenas, suas imagens ainda são
bastante incompletas nos livros didáticos analisados. Que os
representam com uma distorção que a sociedade ainda continua
tomando como verdade histórica, pois está difundido nos livros
que omitem fatos, ou os suprimem. Algo que já deveria estar
bem esclarecido para evitar possíveis discursos de intolerância e
preconceitos aos indígenas.
Não é apenas ter a imagem no livro didático, é também
apresentar os múltiplos tipos de grupos indígenas e como estes
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estruturam sua realidade. Certamente será tão diverso que
surpreenderá com o seu conhecimento, além de observar a
interculturalidade desde antes a colonização, até a atualidade. Pois
a história e cultura dos povos originários brasileiros não terminou
no Brasil Colônia, como muito se pensa, mas perpetua até os dias
atuais e precisa ser contada a partir da ótica dos próprios indígenas,
que conhecem e podem difundir a real história.
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CAPÍTULO 8
RELAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS PÓS-COLONIAIS E A
LUTA POR UMA EDUCAÇÃO PARA OS POVOS DO CAMPO1
Joseildo Ferreira Cavalcanti2
Simone Salvador de Carvalho Meneses3
Jaelson Gomes de Andrade Pereira4
1. INTRODUÇÃO
O objetivo geral é compreender as relações existentes entre
os estudos Pós-Coloniais e as lutas dos povos do campo por uma
educação do campo. Temos por objetivos específicos: analisar alguns
dos principais conceitos dos Estudos Pós-Coloniais; Compreender
como o capitalismo na sua fase atual utiliza-se das colonialidades do
poder/saber/ser e da natureza para expandir seu projeto de dominação
no campo; descrever a trajetória dos movimentos de resistência na
garantia do direito a educação do campo.
A educação aqui é vista a partir da sua capacidade de
contribuir na formação e emancipação humana. Assim, os
movimentos sociais do campo reconhecem que a escola é um espaço
estratégico de construção de conhecimentos e saberes fundamentais a
1. Este trabalho resulta de reflexões realizadas na Disciplina Tópicos Atuais em Educação
II, no Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea da Universidade Federal
de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste – UFPE/CAA.
2. Mestre em Educação Contemporânea pela UFPE. Especialista em Programação do
Ensino de História – UPE. Professor na Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde –
AESA. Professor das Rede Pública no município de Buíque - PE.
3. Mestra em Educação Contemporânea pela UFPE. Especialista em Programação do
Ensino de Geografia – UPE e em Educação Profissional – ITEP. Professora na Autarquia
de Ensino Superior de Arcoverde – AESA e na Rede Estadual de Pernambuco – SEE/PE.
4. Especialista em História Cultura Africana e Afro-brasileira – UCAM. Professor na
Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde – AESA. Professor na rede pública estadual
de Pernambuco - SEE/PE.
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sua luta. Reconhecem ainda que ela tem sido utilizada historicamente
para favorecer a negação da identidade das classes populares e
a afirmação da visão urbanocêntrica que fortalece o projeto de
dominação e expansão do capitalismo no campo.
Nesse sentido, a educação e a escola passam a ser vistas
enquanto campos de disputa política, surgindo daí a necessidade
de ocupar o latifúndio do saber, de resistir ao currículo tradicional
e as instituições da ciência moderna. A luta pelo direito a terra, a
reforma agrária e a vida digna, articula-se ao direito ao conhecimento
e a educação escola desde a educação básica até a universidade
(ARROYO, 2012).
Esse reconhecimento do direito a ter direitos mobiliza
diferentes sujeitos na luta pela transformação das condições
históricas, que por muito tempo os oprimiram e silenciaram,
organizando movimentos de resistência e de transformação social.
O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas
bibliográficas, análise de documento e reflexões sobre a relação
entre os estudos Pós-Coloniais e a trajetória de luta dos povos do
campo no Brasil.
Na primeira parte, apresentamos em linhas gerais alguns
fundamentos dos estudos Pós-Coloniais; a segunda descreve
a relação entre colonialidade e campo, demonstrando como as
colonialidades do poder/saber/ser e da natureza estão presentes na
apropriação do campo pelo capitalismo, por meio do agronegócio; na
terceira, nos deteremos a descrever os movimentos de resistência dos
povos do campo, apresentando a trajetória da luta por uma educação
do campo e sua relação com a transformação do campo como um
todo, garantindo não apenas educação de qualidade aos sujeitos, mas,
principalmente a integração das lutas pela terra, reforma agrária,
políticas públicas e educação; por fim, são apresentadas algumas
considerações finais.
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2. ALGUNS FUNDAMENTOS DOS ESTUDOS PÓS –
COLONIAIS
Os estudos pós-coloniais são perspectivas conceituais
que buscam analisar como determinados lugares e pessoas são
construídas e subalternizadas em relação aos que são tidos como
superiores e desenvolvidos. Essa abordagem ‘outra’ demonstra como
é construída através das relações históricas de poder “esse imaginário
de superioridade” entre os países colonizadores e colonizados ou
do eixo Norte e Sul global.
Dessa forma, mesmo com o fim do colonialismo, outra forma
de dominação muito mais forte foi imposta, a colonialidade, que de
acordo com Freire e Torres (2012) “[...] é um padrão de poder que
interfere nas relações intersubjetivas e nas formas de valorização do
conhecimento e da divisão do trabalho, baseado em uma hierarquia
racial inventada para justificar a hegemonia branca eurocêntrica”,
que cria identidades que são subalternizadas, naturalizadas e
destituídas por novas formas de dominação que se apresentam como:
colonialidade do poder, saber, ser e da natureza.
Para Quijano (2005)
A globalização em curso é, em primeiro lugar, a
culminação de um processo que começou com a
constituição da América e do capitalismo colonial/
moderno e eurocentrado como um novo padrão
de poder mundial. Um dos eixos fundamentais
desse padrão de poder é a classificação social da
população mundial de acordo com a idéia de raça,
uma construção mental que expressa à experiência
básica da dominação colonial e que desde então
permeia as dimensões mais importantes do poder
mundial, incluindo sua racionalidade específica, o
eurocentrismo.
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A partir daí surgiram duas outras formas de classificação
e subalternização dos seres humanos: a racialização (que
estabelece diferenças entre brancos, índios, negros e amarelos)
e a racionalização (a razão cientifica ‘eurocentrada’ acima dos
conhecimentos apreendidos com a ancestralidade dos povos
dominados), desconhecidas até a chegada dos europeus a América.
Essas estratégias de dominação se tornaram muito
eficientes, visto que a negação do direito a ‘humanidade’ dos
povos subalternizados facilitou a apropriação da natureza. Já que
a mesma não tinha dono, para reivindicar sua posse. Deixou ainda
fortes resquícios nos povos e nações que foram subalternizados,
naturalizando uma suposta inferioridade em relação ao colonizador.
A qual se denomina colonialidade do ser.
Outra observação interessante é a inversão da relação
natureza/ser humano, ser humano/natureza, que deixa sua relação
harmônica de interdependência, para uma relação desarmônica
mercadológica, onde a principal função da natureza é satisfazer
as necessidades do ser humano em sua relação de exploração e
dominação, o que Walsh (2009) vai denominar colonialidade da
natureza ou cosmogânica. Essa visão eurocêntrica é oposta a visão
que os indígenas e afrodescendentes tem da mãe natureza, que a
consideram uma força vital, mágica, espiritual e sagrada.
Consequentemente, escapar desse sistema mundo formado
ao longo dos séculos, como padrão não é tão fácil, no entanto
algumas resistências são apresentadas pelos teóricos dos estudos
pós-coloniais. Dentre elas, a opção decolonial que caracteriza-se,
principalmente, pela capacidade de aprender a desaprender para
reaprender e pensamento crítico de fronteira, aquele que é construído
a partir da crítica ao padrão dominante de pensamento. (MIGNOLO,
2008).
O autor também faz uma crítica à forma de concepção
epistemológica dominante, que é eurocentrada, ao citar o que
denomina de desobediência epistêmica como solução e crítica
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ao que é posto. Visto que é necessário sair dos pensamentos
enraizados gregos e latinos que já incorporamos na nossa essência.
Enquanto não nos libertarmos desse pensamento eurocêntrico e suas
experiências, não seremos capazes de ultrapassarmos os limites do
Marxismo, Freudismo, Foucauldianismo que são epistemologias
dominantes. (MIGNOLO 2008).
Isso não significa negar as construções europeias de
pensamento que se tornaram globais, mas não universais, nesse
padrão de relação entre modernidade/colonialidade do sistema
mundo. No entanto, faz-se necessário uma maior compreensão
e valorização de outras formas de pensamento que representem
visões outras.
Compreendemos assim que a abordagem dos estudos póscoloniais demonstra como são frágeis nossos conceito em relação
à realidade que nos cerca. Demonstra ainda como muitos sujeitos
reproduzem e mantem o sistema mundo, devido ao poder exercido
pela colonialidade em suas diferentes dimensões. Nesse sentido,
faz-se necessário uma compreensão mais aprofundada que apresente
alternativas ‘outras’.
3. COLONIALIDADE E CAMPO
Partindo da leitura de alguns dos conceitos fundamentais dos
Estudos Pós-Coloniais abordados anteriormente, procuramos nesse
ponto estabelecer a relação entre a realidade histórica dos povos
do campo (agricultores/as familiares, assalariados, assentados ou
em processo de assentamento, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas,
pescadores, indígenas, remanescentes de quilombos, entre outros)
com o pensamento abordado por Quijano (2005) e Walsh (2008
e 2009) quanto às colonialidades do poder, do saber, do ser e da
natureza ou cosmogânica, procurando explicitar o quanto estas estão
impregnadas na construção social/cultural destes povos, para, no
próximo ponto, apontarmos alguns aspectos referentes à resistência
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a essa dominação.
No caminhar da história, o capitalismo se agrega à
colonialidade e, enquanto o colonizador passa a impor as condições
das relações entre os indivíduos, aumentando sua capacidade de
manipulação, desde o âmbito econômico até as relações mais simples
de convivência entre os povos. Como destaca Silva e Torres (2013)
A população campesina, outrora força motriz
do Brasil colonial-agrário, tem em sua história
uma larga trajetória de violência, de exploração
e de exclusão. Desde a colonização, na criação
das capitanias hereditárias, com a escravidão e o
extermínio dos povos que aqui já habitavam, até
a expansão da agroindústria e o recrutamento de
mão de obra especializada para lidar com a terra,
o campo tem sido espaço disputado como lócus de
poder político e econômico.

Uma das considerações que temos a fazer é que estamos
entendendo o campo como espaço de lutas e de enfrentamentos
contra a perspectiva colonial, hegemônica e urbanocêntrica
da sociedade, que durante décadas buscou silenciar os povos
campesinos nos seus saberes, fazeres, modos de ser e de existir.
Outra consideração, diz respeito ao entendimento do campo como
território material e imaterial, constituído através das inter-relações
que o compõem e das muitas dimensionalidades dos seus espaços.
Cabe aqui uma pequena diferenciação entre o que se
entende por território rural e território campesino. O território rural
compreende o espaço que não é urbano, portanto diferencia-se
principalmente por suas atividades produtivas, tradicionalmente
as atividades rurais são agricultura e pecuária. A idéia de território
rural está relacionada aos interesses de manutenção da exclusão,
desigualdade fundiária, ampliação do agronegócio e êxodo
rural, desvalorizando-o enquanto espaço de vida e construção de
identidades.
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Já o território do campesinato é uma construção dos povos
do campo, que o valoriza enquanto espaço de vida e trabalho,
considerando suas populações, histórias, culturas, potencialidades e
capacidade de organização social, levando em conta as necessidades
e especificidades locais.
Esta forma de entender o campo se contrapõe tanto à
definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
que o delimita referindo-se apenas a sua localização geográfica,
quanto ao projeto de desenvolvimento assumido historicamente no
Brasil, que considerou durante décadas o espaço rural como local
apenas de atividades agrícolas, priorizando ao mesmo tempo as
atividades urbano-industriais e promovendo uma migração para os
espaços urbanos. (MOLINA, 2006).
Nesse projeto, as colonialidades do poder/saber/ser
(QUIJANO, 2005), e natureza (WALSH, 2008) são ferramenta
úteis ao capitalismo por seu poder de alcance e de manifestação,
caracterizando-se por sua capacidade de influenciar e condicionar
a vida cotidiana em seus diferentes aspectos.
A exemplo disso, Quijano (2005) ao falar da colonialidade do
poder, se refere aos processos de dominação a partir da inferiorização
de um povo frente ao padrão pré-estabelecido de organização social.
Acreditamos que Fernandes (2004), ao tratar do rural, na visão
do paradigma capitalista, aponta elementos característicos dessa
colonialidade. Para ele, o capitalismo
[...] somente situa interesses no interesse do
capital econômico. O que excluiu não existe na
modernidade: a lógica do mundo rural, saberes e
práticas alternativas. Trabalhadores e suas técnicas
são vistos como improdutivos, excluídos, seus
territórios não existem, exatamente porque o
paradigma não entende o campo como território de
vida. (FERNANDES, 2004, p. 58)
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Fica claro nas palavras do autor a presença da colonialidade
do poder sobre a cultura, técnicas e organização dos povos do campo,
onde a lógica capitalista, na sua ordem de produção/lucro estabelece
a inferiorização destes para a absorção do que por ele, o capitalismo,
é determinado como correto e única opção.
A colonialidade do saber utiliza-se das formas de produção
de conhecimento eurocentrados como único modelo de legitimação
cultural, excluindo formas, sujeitos e lugares que não se enquadrem
epistemologicamente a ela, não aceita, não considera existente outras
formas de se conceber e disseminar o conhecimento.
Esta colonialidade, constitutiva das formações sociais latinoamericanas, se manifesta em múltiplas dimensões do pensamento
e da prática social. Nesse sentido apresentaremos aqui, de forma
sucinta, duas diferentes concepções de educação, sendo, uma ligada
ao paradigma rural e excludente, financiada pelo capitalismo/sistema
mundo, e outra ligada ao paradigma do campo, uma pedagogia/
escola/educação Outra fundamentada nas análises de autores como
Fernandes (2004) e Arroyo (1999, 2012).
As escolas nas quais predominam o paradigma rural
os currículos geralmente não são interessantes, não atraem os
estudantes, pois fogem à realidade de suas vidas, considerando ainda
que as ideias trabalhadas no ambiente escola acabam por colocar
a cultura/modo de vida da cidade superior a dos povos do campo.
A organização do calendário não considera as especificidades da
comunidade. Não há preocupação com a qualidade. Assim, desde
a formação e composição da equipe de profissionais, ao material
didático, merenda escolar, mobiliário, infraestrutura, fica presente
a ideia de que qualquer coisa serve.
Já a escola no campo interessa para as pessoas que dela fazem
parte. Por esse motivo, é possível afirmarmos que a escola rural não é
de interesse dos latifundiários, pois, os seus filhos não estudam nela.
Quem realmente estuda na escola rural, são os filhos dos pequenos
proprietários, trabalhadores empregados, arrendatários, entre outros,
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ou seja, aqueles que irão migrar, ou que formarão a mão de obra
barata. Assim, conforme Fernandes (2006), “[...] o paradigma do
rural tradicional elege, seleciona o que lhe interessa como modelo
econômico e cultural. Ao privilegiar operações lógicas para produzir
uma realidade, valida suas próprias escolhas e as tornam universais”.
A escola do campo está ligada aos movimentos de
transformações sociais e a luta por um outro projeto de sociedade.
Os estudiosos que utilizam o termo “do campo” acreditam que este
modelo de educação deve emergir dos próprios movimentos sociais,
como afirma Silva e Torres, (2013):
A educação reivindicada pelos povos do campo
não é a educação propedêutica e enciclopedista,
o camponês luta por uma educação que valorize
sua cultura, seus saberes, suas crenças, seus modos
de vida outros. Ele luta para que a diferença que
caracteriza o campo não desvalorize seus processos
de produção de conhecimento e suas formas de
organização da ação educativa.

A colonialidade do ser se expressa nas formas de
inferiorização dos sujeitos, aproximando-os ou distanciando-os de
um modelo cultural, econômico, social e comportamental ditado
pelo poder hegemônico. Assim sendo, entendemos que o paradigma
rural proporcionou e legitimou uma visão depreciativa do campo, dos
camponeses e camponesas, já que privilegia uma visão de mundo,
uma ótica de enunciação urbanocêntrica, onde a urbanidade sempre
foi apresentada como um modelo hierarquicamente superior, como
sinônimo de evolução.
Entretanto o campo, lugar do campesinato, é constantemente
apresentado e julgado como sinônimo de atraso. Discursos como
este, são comuns desde a mídia até o livro didático que chega às
escolas do campo, contribuindo de forma significativa para a negação
da identidade. A exemplo disso, a citação a seguir foi retirada de
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um livro de geografia de ensino médio:
Geralmente encontramos entre os trabalhadores rurais
brasileiros baixos indicadores socioeconômicos,
como elevada natalidade, elevado analfabetismo,
pequena qualificação profissional e baixa
remuneração. Além disso, eles sofrem com a falta
de cumprimento da legislação trabalhista por parte de
alguns patrões e o elevado número de acidentes com
ferramentas, como facões. Quanto mais distantes
das principais cidades e capitais, mais tensas são as
relações sociais no campo. (ALMEIDA; RIGOLIN,
2003, p. 410)

Os autores tornam ainda mais evidente à intenção de
colonialidade do ser, a população rural não foi poupada do processo
de inferiorização, foi e ainda é sistematicamente caricaturizada,
ou seja, ridicularizada, não só pela hegemonia urbana, como
também pelos meios de comunicação, basta lembrarmos de “Jeca
Tatu”, “Nerso da Capitinga”, entre outros. Assim, esta hegemonia
proporcionou uma verdadeira invasão cultural (FREIRE, 2005), onde
os interesses apropriados pelos camponeses não eram compatíveis
com suas necessidades.
Por fim, a colonialidade da natureza se materializa na relação
de exploração do ser humano para com a natureza, extraindo dela
tudo que possa ser lucrativo. Fernandes (2004) aponta para o perigo
do agronegócio:
Agronegócio é o novo nome do modelo de
desenvolvimento econômico da agropecuária
capitalista. Esse modelo não é novo, sua origem está
no sistema plantation, em que grandes propriedades
são utilizadas na produção para exportação. Desde
os princípios do capitalismo em suas diferentes fases
esse modelo passa por modificações e adaptações,
intensificando a exploração da terra e do homem.
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Dessa forma, percebemos a intenção do capitalismo, que
na ânsia de seus objetivos desconsidera qualquer relação, além da
exploração, com a terra/natureza. A imagem do agronegócio foi
construída para renovar a imagem da agricultura capitalista, para
“modernizá-la”. É uma tentativa de ocultar o caráter concentrador,
predador, exploratório e excludente, para dar relevância somente ao
caráter produtivista, destacando o aumento da produção, da riqueza
e das novas tecnologias.
Pode-se tomar como exemplo os conflitos atualmente
desencadeados no Brasil pela expansão da monocultura de cana-deaçúcar que se atrelam às demandas europeias por “energias limpas”
geradas pela produção de agrocombustíveis. É possível indicar
que a exploração da natureza permanece sustentando a lógica que
ampara a modernidade e mantêm a colonialidade do poder em zonas
consideradas periféricas (QUIJANO, 1997).
Situações vistas comumente como problemas ambientais
originados pelo ‘desenvolvimento’ e pela exploração da natureza
são compreendidos pela noção de ‘conflito ambiental’. O caráter
conflituoso da situação se refere à forma como ela é objetivamente
estruturada pelas relações entre as diferentes, e, não raro, excludentes,
pretensões de uso e significados atribuídos por diferentes grupos
sociais a um mesmo território.
Fernandes (2005) claramente nos dá uma definição do que
aqui chamamos de território:
Os territórios são, portanto, concretos e
imateriais. O espaço geográfico de uma
nação forma um território concreto, assim
como um paradigma forma um território
imaterial. O conhecimento é um importante
tipo de território, daí a essencialidade do
método. Para a construção de leituras da
realidade é fundamental criar métodos de
análise, que são espaços mentais (imateriais)
onde os pensamentos são elaborados. Para
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a Geografia o território é uma totalidade,
portanto é multidimensional. Para outras
ciências o território pode ser compreendido
apenas como uma dimensão.

Para ele, o território camponês é o espaço de vida do
camponês. É o lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade
de culturas camponesas constrói sua existência. É uma unidade
de produção familiar e local de residência da família, que muitas
vezes pode ser constituída de mais de uma família. É um conceito
importante para entender a sua existência. Inseparáveis, são
destruídos e recriados pela expansão capitalista, mas também se
fazem na secular luta pela terra, na qual o camponês luta para ser
ele mesmo. (FERNANDES, 1999)
Desta forma, o controle exercido pelo capitalismo, através da
colonialidade, é refletido diretamente na tentativa de silenciamento
e subalternização dos povos inferiorizados desde a colonização,
localizados principalmente, nas áreas rurais e nas periferias urbanas
(CORDEIRO, 2009).
Entretanto, este controle acaba por estimular a desobediência
política e epistêmica, a partir do momento em que os povos
silenciados reagem à condição de inferiorização, subalternização
e dominação, dando origem a diversos movimentos de resistência
ao longo da história.
4. OS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA NA LUTA
HISTÓRICA DOS POVOS DO CAMPO
Falar das lutas dos povos do campo e dos movimentos de
resistência no campo brasileiro é algo urgente e ao mesmo tempo
desafiador. Urgente pela necessidade de apresentar perspectivas
históricas diferentes daquelas até então apresentadas e desafiador
porque, a maior parte do acúmulo histórico do povo brasileiro é
proveniente de uma leitura daqueles que nos dominaram.
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Conforme visto anteriormente, essa dominação não se
limitou a fase da colonização, mas permanece presente até os dias
atuais por meio da colonialidade.
Para Arroyo (2012, p. 61),
As formas de pensar os indígenas, negros,
quilombolas, ribeirinhos, das florestas, como as
formas de pensar os trabalhadores dos campos e
das cidades se articulam com as relações sociais,
de produção, de trabalho, com o padrão de poder,
dominação/subordinação a que esses coletivos foram
subordinados. Quijano (2005) levanta a hipótese
de que essa construção dos Outros está associada
ao padrão de poder/saber colonial que persiste nas
relações do capitalismo moderno. O padrão de poder
exigia, implicava um padrão de conhecimento.

Analisando a história do Brasil, é possível identificar
diferentes formas de reação às situações que ameaçavam os seres
humanos em suas condições de existência. Medeiros (1989) nos
mostra que ao longo dos diferentes períodos históricos as massas
populares sempre organizaram movimentos de reação à dominação
e subordinação, colocando-se na condição de sujeitos históricos,
capazes de construir seus próprios caminhos de lutas, interferindo
na dinâmica social, desde as revoltas e fugas dos escravos, dos
movimentos de caráter messiânico, da luta de trabalhadores
e trabalhadoras por melhores condições de trabalho, contra a
promulgação de leis que iam de encontro aos seus interesses ou a
favor da aprovação de leis que os representasse.
Em relação à luta pela terra e a reforma agrária, os
movimentos organizados são bem mais recentes. Martins, apud
Daltro (2007), descreve os movimentos que iniciaram, no período de
1954 a 1964, mas que foram reprimidos durante a ditadura militar.
[...] De acordo com Martins (1994), os movimentos
sociais que deram origem à luta pela terra no Brasil,
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as Ligas Camponesas, no Nordeste, Trombas, em
Goiás e a Revolta Camponesa de 1957, no sudoeste
do Paraná, constituem tentativas de rupturas com o
modo conservador e reacionário de fazer política no
Brasil. (DALTRO, 2007).

Com o Golpe Militar, muitas lideranças ligadas a estes
grupos desapareceram. Entretanto, durante este período, foi criado o
Estatuto da Terra, documento que institucionalizou a reforma agrária
no Brasil. Porém, na prática, nada foi resolvido. Pelo contrário, a
modernização da agricultura aumentou ainda mais a concentração
das terras e a exploração do trabalho no campo.
Essa situação levou instituições ligadas ao campo, a exemplo
da Comissão Pastoral da Terra – CPT, a mobilizar os trabalhadores
e trabalhadoras em busca de mudanças. Assim, ainda no período
da ditadura, ocorreram encontros e ocupações que deram origem
as primeiras atividades do que posteriormente se transformaria no
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, cujo ano oficial
de criação é 1984 (DALTRO, 2007).
Desde o início, o MST já trazia a educação como uma de
suas principais bandeiras de luta. Caldart (2010) mostra o vínculo
original que a Educação do Campo tem com outro projeto de vida,
de país e consequentemente de práticas transformadoras,
A Educação do campo nasceu como crítica à
realidade da educação brasileira, particularmente à
situação educacional do povo brasileiro que trabalha
e vive no/do campo. Esta crítica nunca foi à educação
em si mesma porque seu objeto é a realidade dos
trabalhadores do campo, o que necessariamente a
remete ao trabalho e ao embate entre projetos de
campo que têm consequências sobre a realidade
educacional e o projeto de país. Ou seja, precisamos
considerar na análise que há uma perspectiva de
totalidade na constituição originária da Educação do
Campo. E tratou-se primeiro de uma crítica prática:
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lutas sociais pelo direito à educação, configuradas
desde a realidade da luta pela terra, pelo trabalho,
pela igualdade social, por condições de uma vida
digna de seres humanos no lugar em que ela
aconteça. (CALDART, 2010).

Nas lutas dos movimentos sociais do campo encontram-se
entrelaçadas a luta pela reforma agrária, pelas políticas públicas
afirmativas dos povos do campo enquanto sujeitos de direitos e pela
educação de qualidade, que considere as especificidades em seus
diferentes contextos e que esteja vinculada a um projeto maior de
emancipação humana. Para Caldart (2010)
Parece, aliás, que essa relação da Educação do
campo com a escola incomoda a alguns: nasceu
lutando por escolas e escolas públicas (através do
MST fazendo a luta por escolas nos acampamentos e
assentamentos), continua centrada nisso, e ao mesmo
tempo nasceu, desde a radicalidade da Pedagogia
dos Movimentos Sociais, afirmando que educação
é mais do que escola..., vinculando-se a lutas sociais
por uma humanização mais plena: luta pela terra,
pelo trabalho, pela desalienação do trabalho, a
favor da democratização do acesso à cultura e à sua
produção, pela participação política, pela defesa do
meio ambiente.

Para Arroyo (2012) a organização dos coletivos sociais
mostra que estes reagem à tentativa de silenciá-los, contestam
a colonialidade em suas diferentes formas, não se reconhecem
nas formas de pensá-los e segregá-los, não se reconhecem como
marginais, excluídos e desiguais, mostrando-se conscientes e
politizados
A tomada de consciência dessas populações mantidas
por séculos sem direito a ter direitos ao teto, a terra,
à saúde, à escola, à igualdade e à cidadania plena
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se fazem presentes em ações e movimentos, em
presenças incomodas, que interrogam o Estado, suas
políticas agrária, urbana, educacional. Interrogam a
docência, o pensamento pedagógico, as práticas de
educação popular e escolar. (ARROYO, p. 09, 2012).

Dessa forma, acreditamos que essa ‘tomada de consciência’
refere-se ao que Mignolo (2008) denomina de “posicionamento
crítico de fronteira”.
Ao evidenciar a presença dos coletivos populares nas escolas,
Arroyo mostra que estes apresentam a necessidade de resignificar
a pedagogia clássica,
Os coletivos sociais em suas presenças nos
movimentos ou nas escolas trazem Outras
Pedagogias. Vítimas de processos históricos de
dominação/subalternização trazem suas pedagogias
de resistência. Trazem os contextos históricos,
as relações políticas, em que foram produzidos
subalternos, mas também trazem, com maior
destaque, as resistências a esses contextos e a
essas relações sociais, econômicas, políticas e
pedagógicas. (ARROYO, p. 14, 2012).

Estes passam a assumir o que Mignolo (2008) vai chamar
de “pensamento outro” e “pedagogia decolonial”.
Assim, acreditamos que seja importante relatar um pouco
da história que os coletivos populares vêm construindo por meio
do Movimento Por uma Educação do Campo. Esse relato tomará
por base alguns estudos realizados por Munarim (2007), Freitas e
Molina (2011).
Em 1997, o MST em parceria com a Universidade de Brasília
– UnB realiza o I Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras
da Reforma Agrária - ENERA. Deste evento participaram diversas
instituições com o objetivo de pensar uma escola pública para as
populações do campo, que pudesse tomar como referência o contexto
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social, econômico, político e cultural do campo, refletindo sobre
as possíveis práticas pedagógicas que pudessem dar conta dessa
realidade.
O ‘Manifesto das Educadoras e Educadores da Reforma
Agrária ao Povo Brasileiro’, documento lançado neste evento pode
ser considerado a certidão de nascimento do Movimento Por Uma
Educação do Campo. Este documento apresenta os fundamentos
do Movimento, demonstrando o forte vínculo da ação pedagógica
com a intencionalidade política de construção de um novo projeto
de país e para o povo brasileiro, conforme trecho a seguir:
No Brasil, chegamos a uma encruzilhada histórica.
De um lado está o projeto neoliberal, que destrói
a nação e aumenta a exclusão social. Do outro, há
a possibilidade de uma rebeldia organizada e da
construção de um novo projeto. [...]
Somos educadoras e educadores de crianças, jovens e
adultos de Acampamentos e Assentamentos de todo o
Brasil, e colocamos o nosso trabalho a serviço da luta
pela Reforma Agrária e das transformações sociais.
[...] compartilhamos do sonho da construção de um
novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, um
projeto do povo brasileiro”. (MANIFESTO DO I
ENERA, 2007).

Em 1998 foi realizada a I Conferência Nacional Por Uma
Educação do Campo, promovida pelo MST, a UnB, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, a Unesco e o Unicef.
Nessa conferência, definiu-se o uso do termo educação do campo
em contraposição a educação rural5.
Este evento apontou a necessidade de fortalecer a articulação
5. A expressão educação rural está vinculada a concepção positivista e capitalista, na
qual a política de educação está voltada para uma formação, que instrui o individuo
a desenvolver atividades no mundo do trabalho, o que transforma a força de trabalho
em objeto, mercadoria. Já a educação do campo, pauta-se na luta dos movimentos
sociais pela garantia de direitos e emancipação dos povos do campo. (FERNANDES e
MOLINA, 2004)
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entre as diferentes instituições espalhadas por todo o país. Assim,
a partir dele, foi criada a Articulação Nacional Por Uma Educação
Básica do Campo. Dentre outras ações, esse movimento passou
a reunir documentos, artigos e relatos de experiências para
sistematização e publicação da Coleção Por Uma Educação Básica
do Campo.6
Em 1999 começam as primeiras experiências de formação
específica de professores em nível superior, uma conquista do MST
em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
– PRONERA, com o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia
para Educadores e Educadoras da Reforma Agrária.
Em 2002, a aprovação das Diretrizes Operacionais de
Educação Básica para as Escolas do Campo - Resolução Nº 01/2002,
garantiu amparo legal a luta dos povos do campo.
Em 2003 é criado no MEC o Grupo Permanente de Trabalho
– GPT de Educação do Campo.
A II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo,
realizada em Luziânia – GO, em 2004, representou um importante
espaço para divulgação, reconhecimento e valorização de práticas
pedagógicas que vinham sendo desenvolvidas pelas diversas
entidades camponesas, em sintonia com os princípios e fundamentos
contidos nas Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas
Escolas do Campo. O resultado final do encontro foi o documento
intitulado Carta de Luziânia, no qual, as instituições presentes,
reafirmaram o lema ‘Educação do campo: direito nosso, dever do
Estado’.
6. A coleção já conta atualmente com sete publicações: 1. Por uma educação básica
do campo (memória); 2. A educação básica e o movimento social do campo; 3. Projeto
popular e escolas do campo; 4. Educação do Campo: identidade e políticas públicas;
5. Contribuições para a Construção de um projeto de Educação do Campo; 6. Projeto
Político-Pedagógico da Educação do Campo - 1º Encontro do Pronera na região Sudeste;
7. Campo – Políticas Públicas – Educação.
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Ainda em 2004, ocorre a criação da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, posteriormente
SECADI e da Coordenação Geral de Educação do Campo.
Percebe-se conforme relata Munarim, a existência de um
momento histórico no qual o governo federal, via Ministério da
Educação, passa a abrir espaço, mesmo que por meio da pressão dos
movimentos, para a transformação na relação Estado – sociedade,
Desde a eleição à Presidência da República de
outubro de 2002 até a realização dessa Conferência,
identifico a existência de um “momento histórico”
particular do Movimento de Educação do Campo,
marcado justamente pelo advento do Governo
Lula, que se constituiu “espaço” de fortalecimento
desse Movimento Social. Com efeito, a criação, no
âmbito do Ministério da Educação, de um Grupo
Permanente de Trabalho de Educação do Campo
(GPT), com a participação de representantes do
Governo e das organizações e movimentos sociais
que compunham a “Articulação Nacional”, se
constitui em momento profícuo de elaboração de
uma agenda para que o próprio MEC a execute.
Ocorre aí uma inflexão na relação Estado-sociedade
na temática da Educação do Campo. Isto é, a
historicamente pesada e refratária estrutura do
MEC à participação social se flexibiliza e se dispõe
a cumprir um papel que é sua obrigação, conforme
reivindicam os sujeitos da Educação do Campo e
preveem as normas instituídas. (MUNARIM, 2007)

Em 2005 é criado o Programa Saberes da Terra, com a
finalidade de garantir que a educação de jovens e adultos do campo
seja integrada com qualificação social e profissional. O programa
ficou sobre a responsabilidade dos Ministérios da Educação, do
Desenvolvimento Agrário e do Trabalho e Emprego.
Com o objetivo de promover debates, avaliar e articular
pesquisas na área, que pudessem subsidiar a construção de políticas
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públicas, foram realizados em 2005 e 2008, respectivamente, o I e II
Encontro de Educação do Campo e Pesquisa: Questões para reflexão.
Entre 2005 e 2007 foram realizados seminários regionais e
estaduais de Educação do Campo, promovidos pelo MEC, MDA,
Secretarias Estaduais de Educação e Movimentos Sociais e Sindicais
do Campo.
Em 2008 é publicado o Parecer 03/2008 que trata das
Diretrizes Complementares da Educação do Campo.
Todas essas ações possibilitaram uma maior pressão que
obrigou o Governo Federal a oferecer cursos de formação docente
específica. Assim, foi criado o Programa de Apoio a Implantação de
Cursos de Licenciatura em Educação do Campo – Procampo, cuja
primeira proposta começou a ser construída em 2005, pela SECAD
e representantes do Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da
Reforma Agrária - Iterra. Por meio da parceria entre o MEC, o Iterra
e a Universidade de Brasília, foi iniciada em 2007 a primeira turma
da Licenciatura em Educação do Campo. Em seguida, foi à vez
da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade
Federal da Bahia - UFBA e Universidade Federal de Sergipe - UFS.
A partir daí, foram lançados editais de convocação a
instituições de ensino superior para apresentação de projetos de
criação de novas turmas de graduação.
Pouco a pouco, os editais foram sendo ampliados,
contemplando também a formação nos níveis de especialização e
pós-graduação strictu senso.
Em 2010, a aprovação do Decreto 7.352 garantiu maior
legitimação à luta dos povos do Campo. Neste ano foi criado
também o Fórum Nacional de Educação do Campo – FONEC,
espaço que reúne organizações da sociedade civil, movimentos
sociais do campo, instituições de ensino superior e de ensino técnico
profissionalizante.
Nessa trajetória há, sem dúvida, avanços e desafios.
Entretanto, é possível identificar uma forte reação às tentativas
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históricas de conformá-los, educando-os para se aceitarem inferiores,
inexistentes ou sub-humanos. Assim, os coletivos sociais populares,
reagindo a essas formas de pensá-los lutam e se organizam no sentido
de superar essa visão, assumindo um “posicionamento crítico de
fronteira e um pensamento outro”, que vem provocando mudanças
na história das classes populares campesinas no Brasil.
Freitas e Molina (2011) ao realizarem uma análise dos
avanços e desafios na construção da Educação do Campo reafirmam
o protagonismo dos movimentos sociais nessa trajetória
Nos últimos treze anos, os movimentos sociais e
sindicais rurais organizaram-se e desencadearam
um processo nacional de luta pela garantia de seus
direitos, articulando as exigências do direito a terra
com as lutas pelo direito à educação. Esse processo
nacionalmente se reconhece como Movimento
de Educação do Campo. Sua novidade se refere
principalmente ao protagonismo de sujeitos que
não haviam antes ocupado a cena educacional
brasileira: os trabalhadores rurais. É em função desse
protagonismo que o conceito Educação do Campo
se vincula necessariamente ao contexto no qual se
desenvolvem os processos educativos e os graves
conflitos que ocorrem no meio rural brasileiro, em
decorrência dos diferentes interesses econômicos e
sociais em disputa pela utilização desse território.

As autoras chamam atenção para a necessidade de se
promover estratégias coletivas no enfrentamento às contradições
impostas pelo projeto hegemônico
As contradições impostas pela hegemonia da
agricultura capitalista estendem-se a diversos
países da América Latina, expondo também a
urgente necessidade da promoção de estratégias
mais coletivas para o enfrentamento das perversas
condições sociais geradas por este modelo de
exploração. (FREITAS & MOLINA, 2011)
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Essa necessidade de unificação de agendas culminou na
realização do Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e
Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas e das Florestas, que
teve por tema: Por Terra, Território e Dignidade, ocorrido em
Brasília no período de 20 a 22 de agosto de 2012. O encontro
reuniu representantes de trinta e sete instituições que afirmaram
os principais pontos de luta comuns e comprometeram-se com
estratégias coletivas em prol do enfrentamento daquilo que eles
denominaram de projeto neocolonizador.
Para os presentes, o Brasil, país rico em terra, água,
bens naturais e biodiversidade, atrai o capital especulativo e
agroexportador, acirrando os impactos negativos sobre os territórios
e populações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e
camponesas, expandindo este modelo para outros países da América
Latina e África. (Declaração do Encontro Unitário, 2012).
Dessa forma, fica claro que a visão da superioridade
hegemônica das nações capitalistas, ou do norte, continua atuando
e tentando invisibilizar para dominar as comunidades tradicionais
do sul, o que requer estratégias coletivas de mobilização, denúncia
e enfrentamento, por meio dos movimentos de resistência.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas questões até então apresentadas é possível
perceber que os estudos pós-coloniais contribuem para o
entendimento e a melhor compreensão da história dos povos do
campo (agricultores/os familiares, assalariados, assentados ou
em processo de assentamento, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas,
pescadores, indígenas, quilombolas, entre outros), uma vez
que esclarecem o que há por traz de determinadas posturas e
comportamentos, inicialmente dos europeus e atualmente das nações
capitalistas hegemônicas, que insistem em expandir seu projeto
neoliberal a todo o planeta.
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Nesse projeto, a supremacia do capital e do mercado busca
por meio das colonialidades do poder/saber/ser e da natureza,
exterminar e/ou ocultar os direitos das classes populares, negando
seus saberes, fazeres, crenças, modos de ser e de existir, bem como,
o direito a permanecer com qualidade em seus espaços e territórios.
Entretanto, graças à capacidade de luta e organização social
destes povos, surgem, ao longo da história brasileira, e, com maior
força a partir da segunda metade do século XX até os dias atuais,
diversos movimentos de resistência que lutam pela afirmação de seus
direitos e pela garantia dos mesmos a partir da pressão que leva a
criação não apenas de programas e projetos, mas principalmente,
de políticas públicas afirmativas.
Assim, a luta pela terra e pela reforma agrária passa a ser
fortalecida pela luta por uma educação do e no campo. Nela, por
meio da tríade: campo, políticas públicas e educação, os movimentos
afirmam que querem uma educação diferenciada e de qualidade,
adequada as realidades e necessidades dos povos do campo, que
valorize e respeite seus conhecimentos, culturas e modos de vida,
que oportunize uma educação enquanto ferramenta de emancipação
humana, que considere o trabalho enquanto princípio educativo e
não como objeto de exploração e alienação.
Assumindo um posicionamento crítico de fronteira e um
pensamento outro, as diversas organizações representantes destes
sujeitos vêm fortalecendo-se e alcançando importantes resultados
por meio do Movimento Por Uma Educação Básica do Campo.
Nessa trajetória, há avanços e desafios, mas, sem dúvida, não
há como negar que estamos diante de um importante momento
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histórico de enfrentamento as injustiças e de mobilização das classes
populares, por meio da afirmação de um projeto contra hegemônico,
baseada na crença da necessidade de ressignificação de práticas,
pedagogias e relações de convivência mais humanas.
Entretanto temos que reconhecer que o capitalismo também
reestrutura suas formas de opressão, recriando estratégias, ocupando
espaços e setores que possam enfraquecer essa luta. Nesse sentido,
a partir do exposto, alguns questionamentos surgem: Até que ponto
a expansão da política pública de Educação do Campo atenderá
as reais reivindicações e anseios dos movimentos sociais do
campo? Como superar as barreiras impostas pelas colonialidades,
principalmente em relação aos educadores e educadoras que atuam
nas escolas do campo e que muitas vezes reproduzem as velhas
práticas de opressão, subordinação?
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CAPÍTULO 9
CINEMA, E A RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO NO ENSINO
DE HISTÓRIA
Rodrigo da Conceição Pereira de Mello1
Augusto Cesar Acioly Paz Silva2
1-INTRODUÇÃO
O presente artigo procura realizar um conjunto de reflexões
sobre a relação que a Educação tem com o Cinema no ensino de
História, como linguagem metodológica. No entanto, o objetivo geral
deste trabalho é mostrar que o Cinema pode e deve estar inserido
no contexto da sala de aula, e no ensino de matérias e conteúdos
necessários no processo de aprendizado escolar, algumas pessoas
entendem que esta ferramenta não serve, para sala de aula e acabam
utilizando como muitos educadores, esta ferramenta enquanto, um
passa tempo ou para ocupar aquela aula que não foi ministrada pelo
professor. Superando esta visão estreita, o cinema, já se mostrou
importante na formação tanto para os alunos nas escolas, quanto
para os professores.
Através de iniciativas como as do PIBID, e no caso especifico,
do subprojeto de História que é vivenciado, no Centro de Ensino
Superior de Arcoverde, ligado a Autarquia de Ensino Superior de
Arcoverde, e que versa sobre as relações entre o ensino de História
e as produções fílmicas. Tal experiência proporcionada pela CAPES,
tem influenciado diretamente alunos de graduação em História, em
vários centros de Ensino no interior de Pernambuco e do país.
A metodologia utilizada neste trabalho foi sistematizada a
partir de pesquisa bibliográfica, onde nossas reflexões e discursos
1. Aluno graduando do curso de História da AESA/CESA e bolsista do PIBID. Email:
Rodrigo_stallyns@hotmail.com
2. Doutor em História pela UFPE e professor coordenador do subprojeto de História do
PIBID
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sobre educação, ensino de História e educação procuram realizar
uma interface com a metodologia do cinema, no entanto surgem as
possibilidades destes temas serem discutidas e fomentadas como
subsidio para o aprendizado no espaço escolar. Como base para este
artigo, propomos a discussão de termos e o conceito de ensino e
ensino de história, debatendo a importância da disciplina História,
e seus conteúdos na educação básica.
Como intuito inicial, analisamos a função básica da escola
e na sociedade, evidenciando como a película fílmica influência na
condição de recurso metodológico na educação atual. A segunda
parte do trabalho abordou como trabalhar o cinema na sala de aula,
e as maneiras de utilizar metodologicamente o filme, a partir dos
mais variados suportes como: curta metragem, longa metragem
através de uma nova perspectiva, que auxilia tanto o aluno quanto
a própria escola à intervir nas atividades com o cinema. Na terceira
e a última parte do artigo, iremos analisar as expectativas de
aprendizagem através do cinema, embasados nos conhecimentos
propostos e discutidos no decorrer deste trabalho, refletindo sobre
as possibilidades do cinema e a sua utilização no ambiente escolar.
2- A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA ATRAVÉS
DO CINEMA
A escola pública hoje em dia passa por um momento
delicado, primordialmente devido ao ensino e aprendizagem, que
lastimavelmente é sucateado, no entanto alguns adventos como
o Cinema que surgem, e facilitam um pouco mais a vida dos
professores e em alguns casos auxilia metodologicamente inovando
o campo de ensino.
No entanto esta linguagem metodológica “O Cinema”, pode
esclarecer e até mesmo facilitar a compreensão de certas matérias
que passam despercebidas por alunos, principalmente, nas aulas
de História, Filosofia e Sociologia e em suas metodologias, que se
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analisarmos superficialmente, notaremos que muitas áreas têm se
inovado, mas a educação tem sido a mesma e com métodos iguais
ao do passado, certo e consciente de que o cinema não é a solução
para todos os problemas contidos na docência e no processo ensinoaprendizagem. Podemos dizer que o cinema junto à imagem é uma
ferramenta, que a cada dia surpreendem á professores e alunos
desenvolvendo esse senso crítico que é cobrado como parâmetro
na educação contemporânea. Nesta conjuntura observamos que:
[...] acreditamos que as dificuldades advindas da
prática pedagógica impossibilitam uma reflexão
teórica-prática da própria atuação docente, realidade
que só pode ser superada com a devida análise
da sociedade a identificação e enfrentamento das
contradições presentes na estrutura educacional
(BAPTISTA, 2008, p. 184).

Baptista procurou demonstrar que as dificuldades, sempre
rondarão a realidade educacional, mas que, com um conjunto de
estratégias pedagógicas que tenham como orientação possibilitar um
ensino mais inventivo e prazeroso, as barreiras encontradas poderão
ser transpostas, principalmente através do esforço e dedicação
dos professores enquanto, potencializadores de novas posturas
pedagógicas.
Comumente muitos conceitos com relação ao que seria o
ato de ensinar são frutos de muitos debates. Diante de tal assertiva,
colocamos a seguinte pergunta: o que é ensinar? E o que é ensinar
através do cinema? Ensinar na educação é o processo de transmissão
de uma série de conhecimentos, de várias técnicas e padrões que
na maioria das vezes induz os indivíduos a compor paulatinamente
habilidades, tipo: a da leitura, escrita e na interpretação, muitas
vezes baseadas em métodos e matérias apropriadas. Desta forma:
[...] ensinar não é transmitir conhecimentos. É levar
o aluno a descobrir que ele já tem conhecimentos.
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Porque ninguém ensina ninguém. Ensinar não é uma
relação de autoridade entre o saber do professor e a
ignorância do aluno. Por que o aluno não é ignorante,
ele já traz de casa uma leitura do mundo, ele já
tem um conhecimento e uma experiência de vida
(OLIVEIRA, 2015, s/p).

Podemos notar que tal estratégia constitui-se como uma
espécie de caminho através da verificação, indução e compreensão,
tendo como horizonte à resposta desejada do que seria aprender,
através de sucessivas oportunidades.
Ensinar através do cinema é compor o (ensinar) com a
ferramenta metodológica, (cinema), o discurso seria! Como fazer
isso? O Cinema não é recurso novo, ele começa a ser utilizado
pedagogicamente, a partir de 1928, sendo na época reconhecido
como uma nova forma e metodologia. Mas mesmo assim, é muitas
vezes deixado de lado, e pior ainda, nas vezes que se tentou trabalhar
com ele, não souberam utilizar e reconhecer as potencialidades que
o cinema possui em sala, sendo deixado de lado ou ignorado.
Mas o cinema tem auxiliado consideravelmente, o ensino de
história na contemporaneidade, a ilusão múltipla de que o cinema
não funciona como ferramenta educativa, e que os produtores criam
o que querem e não tem compromisso com a verdade, não passa de
uma visão cheia de devaneios, de quem realmente não conhece a
proposta e as possibilidades, que o cinema fornece ao ensino, com
a utilização de métodos que possibilitam uma crítica mais apurada,
e interpretações intrigantes dos que conhecem e se especializam na
sétima arte. Portanto na visão de alguns especialistas:
O cinema como já constatamos é um meio importante
de comunicação e produção de conhecimento.
Quando associado à educação, o seu potencial
pode produzir uma revolução pacífica, tendo os
professores como facilitadores, produzindo sentido
e legitimando a maneira como as crianças passam
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a formular as subjetividades e o conhecimento do
componente disciplinar, neste caso, a História. O
cinema é uma forma de expressão que vai além
do explicito na tela e, quando se trata da educação
infantil, esse universo é ainda mais expansivo. As
crianças têm uma compreensão dos filmes que vai
além da sua própria inteligibilidade. (ROMÃO.
2013. p. 40).

Até então o cinema pode modificar mentalidades, corrigir
situações de más interpretações e até mesmo “trazer o passado” para
a contemporaneidade, com interpretações que possibilitam “novos
entendimentos”, no entanto, não é assim que a história é feita?
A história nos dá a oportunidade de interpretá-la e de reescrevêla, provando muitas vezes o contrário do que pensávamos sobre
determinada realidade, diante de tais aspectos, ao construirmos ainda
na infância conceitos que são necessários para o desenvolvimento
de uma consciência e racionalidade histórica, com certeza facilitará
ainda mais a consolidação e relação da História com a produção
fílmica. Tecendo uma reflexão a respeito das potencialidades
do cinema, a autora abaixo observa, “Mais do que um simples
passatempo ou atividade para substituir o professor que faltou, o
cinema pode ser uma rica ferramenta pedagógica, capaz de conectar
disciplinas, expandir horizontes e ampliar o repertório críticoargumentativo logo a partir da educação infantil. (ROMÃO. 2013.
p. 40).
Juliana Romão consegue enfatizar esta necessidade que é o
cinema, no aprendizado, caracterizando fortemente como ampliador
de um repertório crítico-argumentativo, e ainda mais, destaca a
necessidade desta linguagem metodológica de ensino já na infância.
Quer dizer, está muito claro que o cinema pode mudar rumos,
expandir horizontes e até mesmo esclarecer conteúdos pedagógicos
e ampliar a sua importância.
Mas, geralmente, a história está presente de diversas
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maneiras e pode ser abordadas sob vários ângulos. Em princípio, de
forma genética, um filme, produzido em qualquer época ou espaço, é
possível de ser utilizado como fonte de reflexão histórica e pode ser
feita, nos termos de Ferro (1992), a análise do cinema na História.
Uma marca como esta de Marc Ferro nos remete a interagir
em sala com o cinema, que pode nos levar a passados intrigantes
e legitimar conteúdos e distorções históricas, promovendo debates
interessantes em sala e contribuir na solução de dúvidas que podem
ser contestadas durante o período de formação do aluno, no entanto
sem esta ferramenta muitas das dúvidas históricas, nunca seriam
debatidas.
Até mesmo em certas analises críticas um mesmo filme
poderia abrigar leituras opostas acerca de um determinado fato,
pois a tensão seria um dado intrínseco a sua própria estrutura
interna. Um movimento que deriva do conhecimento específico do
meio, permitindo perceber a “adesão ou rejeição existentes entre o
projeto ideológico-estético de um determinado grupo social e a sua
formatação em imagem”. (MORETIN, 2007, p. 42).
Entende-se o receio de conceber novas ideias e recriar certas
situações, que já eram entendidas como concretas, mas o ofício
do historiador de sempre estar em busca de respostas nos leva
muito a frente, desvelando novas possibilidades, no entanto, “a
principal preocupação é a possibilidade de o cinema ensinar visões
inadequadas, deturpadas e carregadas de ideologias. (MOCELLIN,
2002, p. 11).
E nesse sentido, a escola teria por função preparar
adequadamente os alunos para uma atuação na sociedade, lidando
com o conhecimento histórico e evitando uma postura “inocente”
diante das influências culturais advindas dos meios de comunicação
em massa, especialmente do cinema e dos filmes, portanto por que
não dar capacitação de cinema aos professores? Seria caro para o
governo? Acreditamos que não, muitas capacitações sem sentido
já são dada pelas gerencias estaduais e regionais. As construções
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de sentido são vislumbradas nas considerações do autor na citação
abaixo:
A ação exercida pelo cinema nos espectadores é um
fato inquestionável, não obstante ainda não se tenha
chegado a um consenso quanto ao seu grau de ação.
Ter consciência deste mecanismo é fundamental para
o trabalho analítico, visto que boa parte do conteúdo
do filme, sobretudo no cinema dito comercial, e
ditado pelos gostos e pelas expectativas do público
os quais, por sua vez são influenciados pelos filmes,
numa relação altamente dialética. (NOVA, 1996,
p. 3).

Essa ampla possibilidade de produção de sentidos por uma
película é motivo de muita preocupação daqueles que abordam
a relação entre filmes e História. Um fato muito ressaltado é a
possibilidade da História produzida pelos filmes ser mais acessível
ao grande público através das telas, já que as bilheterias de muitas
dessas produções são muito maiores que a vendagem da maioria
dos livros de história. Pensando sobre tal aspecto, podemos entrever
que “essa é uma verdade incontestável no mundo contemporâneo,
no qual, de mais a mais, a imagem domina as esferas do cotidiano
do indivíduo urbano. E, em grande medida, esse fato se deve à
experiência e à polarização dos filmes ditos históricos”. (NOVA,
1996, p. 6).
Ambientes exponencialmente preparados para iludir
o telespectador, são preparados e sua entrada é muitas vezes
irrisórias muitas das escolas que já utilizam ou está se adequando
a alguma atividade com cinema e sobre cinema, já é possível
observar que a imagem e o cinema são veículos muito fortes nestas
instituições, e marcam de forma positiva estes ambientes, portanto
interagem melhor as ações com uso dos filmes, propiciando um
desenvolvimento melhor e inteligível. Diante deste aspecto é
possível compreender que ao se melhorar as condições e instalações,
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as mídias e projetores, poderemos mudar o cenário e realidade para
o ensino de conteúdos escolares. Preocupação que nos deteremos
no próximo tópico.
3- COMO TRABALHAR O CINEMA NA SALA DE AULA:
AS EXPERIENCIAS DO PIBID
A cada dia, questões que tem como centro do debate
o ensino, tornam-se fruto das nossas inquietações, dentre elas
podemos observar a seguinte: como atingir os alunos em sala de
aula? As metodologias que na maioria das vezes são introduzidas,
não conseguem fazer com que o aluno se interesse pela aula, há
professores que muitas vezes, tornam-se herói ao inovarem ou
construir metodologias que dinamizem as aulas, sendo visto com
certa desconfiança em algumas realidades, por colegas ou pelos
sistemas de ensino.
Desta forma, ao introduzir o cinema, através de filmes e
documentários na sala de aula devemos de alguma forma considerar,
tal atitude como avanço e um passo positivo, pois inovar muitas
vezes significa não somente produzir algo novo, mas trabalhar
sempre ferramentas distintas ou diferentes. Sendo assim:
O filme é testemunho da sociedade que o produziu.
Isto por que nenhuma produção cinematográfica,
embora retrate a particularidade da vida, os
sentimentos e comportamentos dos sujeitos, a sua
interioridade subjetiva, não deixa de expressar a
sociedade de uma época. Suas imagens são prenhes
de historicidade, convertendo-se, por sua função
social, em testemunhos visuais de uma dada época
e lugar. (CARVALHO, 2003, p. 184)

Através desta premissa identificamos que o filme através do
cinema pode identificar e marcar a sociedade de épocas distintas, e
claramente remeter a ideia de que devemos inserir o cinema na sala
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de aula. Mas algumas perguntas são retrucadas sempre que tocamos
no assunto de cinema e educação, como seria introduzir o cinema
como ferramenta metodológica para o ensino de História? Ou como
introduzi-lo no contexto educacional de uma escola? Existem várias
formas e modelos que possibilitam esta oportunidade, mas, como
bolsista da CAPES, a partir das experiências proporcionadas pelo
Programa de Iniciação a Docência – PIBID, através de atividades que
desenvolvemos nas escolas, foi possível verificar como a ferramenta
cinematográfica foi introduzida nas atividades em sala. A passagem
por tal experiência possibilitou para que pudéssemos verificar as
possibilidades que o cinema desfruta na realidade escolar.
Ao utilizar as estratégias de ensino-atividade que fomos
colocando em ação ao longo do desenrolar do projeto, ao qual
fazíamos parte, que tem como tônica as relações entre o ensino de
História e o cinema, fomos desenvolvendo algumas orientações
como de início seria criada uma ficha de observação do aluno, que
ele teria em mãos para as observações em cine clubes nas escolas,
onde eles poderiam destacar suas observações gerais sobre o filme
ou documentário, que era corrigido por ele junto ao professor a cada
fim de cine clube, quer dizer ele teria uma classificação em nível de
observação e como isto influenciaria na sua aprovação, e seria uma
componente intrigante para o professor trabalhar em sala de aula
sobre déficit de atenção, e a perspectiva de ensino e aprendizagem
deste aluno.
Após realizarmos, a construção da orientação geral para
observar o material fílmico, o Segundo passo é a escolha do filme,
curta metragem ou documentário feito pelos professores ou gestor
que pretenderem trabalhar, introduzindo todas as disciplinas se
possível, mas principalmente História, quando quis dizer todas as
disciplinas, por que de toda forma uma vez no mês para as disciplinas
que não se disporá, teria a obrigatoriedade de uma vez no mês haver
uma tarde de cinema com filmes ou documentários históricos.
Neste mesmo contexto ao final do filme, o professor
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promoveria um debate de perguntas e possivelmente uma
gincana, onde discursos sobre o filme seriam introduzidos para
aproveitamento de sua aula ou conteúdo em sala já apresentado,
debatido ou estudado, podendo também aprofundar suas analises
junto aos alunos.
Terceiro passo, apresentação dos alunos bimestralmente uma
apresentação de trabalhos que componham componentes do filme
tipo: cenas dos filmes, leituras sobre partes e temas relacionados aos
filmes, pesquisas apresentadas em feiras de ciências ou simpósios
da escola sobre filmes correlacionados, que valerão notas e créditos
nas avaliações, são o início de passos que podemos fornecer para
inserir o cinema nesta perspectiva.
A aplicação deste método personaliza a condição mantenedora
do modelo cinema em sala de aula, estes passos condicionam e
introduzem como uma linguagem diversificada do aprendizado, é
notório que podemos através desta condição, formar alunos com
uma visão mais ampliada, critica e argumentativa sobre a nossa
sociedade. Desta forma:
[...] o cinema incorpora aquela dimensão formadora
próprias as várias formas de arte que cumprem um
papel decisivo de educação (informal e cotidiana);
de outro lado, ele pode se inscrever de forma mais
sistemática no processo educativo, seja pelo uso de
qualquer gênero de filme (ficção, documentário) em
sala de aula, com interação direta em com a fala do
professor. (XAVIER, 2008, p. 14 e 15).

Embora o sistema educacional formule alternativas e
possibilidades pedagógicas, muitas vezes, são mais vistos os
erros do que os acertos, no entanto, a premissa que se dispõe a ser
discutida visivelmente é marcada, por muitas vezes, pela crítica
que é fundamentada pela não preparação do professor com recursos
eletrônicos, tipo: mídias, retroprojetor, data shows. Mas são recursos
como estes que mobilizam e até mesmo auxiliam na construção do
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pensamento. Diante disso:
As imagens-movimentos e o filme no seu conjunto
dialogam em duas esferas diferentes: de um lado com
os discursos que circulam na cultura da sociedade da
qual se originou a produção ou na qual é realizada a
exibição; de outro, com a narrativa cinematográfica,
com elementos que compõem a própria película. Cabe
aqui uma observação decisiva para nosso estudo:
para que os diálogos possam ser realizados de forma
mais significativa e\ou com finalidades educacionais
é necessário que o público tenha construído discursos
com os quais o filme se propõem a dialogar.
(ABDALA, 2005, p. 11).

Podemos identificar que o cinema na sala de aula não
significa colocar um filme e deixar rolar, para que o aluno se distraia,
o cinema tem que ser discutido, o professor deve antes mesmo de
exibir, assistir ter um discurso elaborado e preparado para mudálo, criar argumentos e desenvolver a crítica, fazer com que o aluno
escreva sobre o tema, curta metragem ou filmes, pois cinema é
discussão, ele deve ser reflexivo e argumentativo, pois podem ocorrer
do debate novas considerações.
Todos estes embasamentos científicos e metodológicos,
perpassado neste artigo, praticamente são frutos de um discurso
atual, de professores e mestres como: Rosália Duarte3, que produz
uma crítica aos métodos utilizados em sala de aula, Vera Lúcia
do Nascimento4, que também repassa exemplos vivenciados em
sala de aula de como trabalhar o cinema em uma conjuntura mais
dinâmica e com mais qualidade para os alunos, Circe Bittencourt5,
que praticamente descreve passo a passo os métodos e modelos
3. Rosália Duarte. – Cinema e Educação. Coleção: Temas e Educação. Edição nº 2,
Editora: Autêntica, ano 2002. ISBN 9788575260609
4. Vera Lúcia do Nascimento. – Cinema e Ensino de História: Em busca de um final feliz. Revista
Urutágua. – Academia Multidisciplinar. Dcs/UEM. Nº 34. Jun – Nov 2016. ISSN 15196178
5. Circe Maria Fernandes Bittencourt. – Ensino de História – Fundamentos e Métodos.
Editora Cortez. Coleção Docência em Formação. Ano 2009 ISBN 9788524910692
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ao ensino de História e Juliana Romão que de forma direta trata a
necessidade do ensino através do Cinema, trazendo esta perspectiva
já nos primeiros anos da educação fundamental como proposta ao
ensino com o Cinema.
4- EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO
CINEMA
O Cinema fornece aos amantes da sétima arte, e também
para os que almejam uma progressão para a educação, perspectivas
importantes, apesar de que no Brasil os monólogos dos conhecimentos
atuam contrariamente a prerrogativa da utilização de qualquer
componente que impulsione a educação, comumente inertes a
reflexão de que devemos caminhar no caminho do futuro não
esquecendo nossas raízes, não obstante ao fato de que, nossas
raízes ou origens nos formam como seres providos de inteligência,
perspectivas e sonhos, no entanto, jogados ao sucateamento
do ensino, ou educação do país, que afogada nos seus tramites
sucumbem as demais profissões.
Segundo Carvalho (2003, p. 185) ”a imagem é História, na
medida em que ela é produto do seu tempo e carrega consigo, mesmo
que de forma inconsciente para quem a produziu, os sentimentos,
as paixões, os interesses, os sofrimentos, os conflitos que permeiam
as lutas sociais”. Podemos perceber que a imagem, através do filme
faz com que todos os contextos mais enigmáticos se desconstruam,
através do tempo e da História, e que a perspectiva de aprendizagem
seja evidentemente positiva, e é bruscamente notável que o Cinema
soma categoricamente as janelas do conhecimento e a do ensino,
prerrogativas da educação, que necessitam ser metodologicamente
reavaliadas.
No entanto, este método torna-se cada vez mais, com suas
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prerrogativas, importante e diversificado ao ensino, doravante suas
perspectivas sejam claras, mas que como já foi dito, estudado e
citado, o cinema pode interferir positivamente no campo de estudo,
possibilitando a informação, o conhecimento e interação entre o
professor e o aluno, entre o ensino, a aprendizagem e entre a História
e as múltiplas ilusões dos contos narrado oralmente. No entanto:
[...] como a pintura a que dedica o artista, o ensino do
professor em sala de aula, embora previsível, contém
algo impalpável, mas efetivo: o gesto de ensinar. Este
gesto fluido, mas decisivo, é aquele momento em
que se opera o encontro do estudante e do professor
com o conhecimento produzido e com o modo de
aprendê-lo. (NUNES, 2003, p. 118)

Podemos perceber a correlação que existe no ato de ensinar
e aprender, está totalmente ligada afigura simultânea do professor,
também podemos verificar que sem o professor, para desenvolver
esses momentos de interação do aluno com o cinema, não será
possível criar que seja alguma expectativa com este método de
aprendizado.
O cinema demonstrou-se forte, e pouco vivenciado
politicamente em sala de aula, pouco utilizado da forma correta
junto ao meio estudantil, muitas vezes, por ser retratado como
uma ferramenta incerta ou inverídica. No entanto, pôde mostrar
sua força e necessidade para uma interação ou aprofundamento de
conteúdo, através dos mais diversos patamares estudantis, como no
ensino fundamental e básico, apesar de haver ainda a necessidade de
aprimorar sua aplicação, o Cinema embasa certamente as aulas de
História e outras disciplinas escolares, conscientes disso podemos
dizer que o cinema pode influenciar diretamente a educação e o
ensino escolar.
Na vertente social da educação, o componente Cinema
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atribui uma compreensão melhor e qualificadora, pois, devido a sua
diferença pedagógica ele não só explica como numa aula, mas atribui
o visual no plano, fazendo com que a imaginação seja objetiva e
diretamente notada. Desta forma, o nosso objetivo ao longo deste
texto foi o de lançar alguns olhares sobre esta complexa relação
entre o ensino de História e o cinema, pretendendo desvelar o seu
potencial enquanto, linguagem e prática educacional.
5- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com tudo, verificamos nessa pesquisa que o Cinema pode
privilegiar tanto professores alunos e instituições de ensino como
as de ensino fundamental e básico, pois, ele envolve e desenvolve
objetivamente percepções, características da aprendizagem e do
ensino, que desmistificam, conhecimentos e também conclusões
precipitadas, primordialmente de quem julga e não conhece a
importância e necessidade da sétima arte no ensino.
Entretanto reconhecemos que muita coisa deve será
aprimorada, para que o componente Cinema seja verdadeiramente
inserido de vez nas escolas, no entanto priorizamos esta necessidade
com a mais sutil compreensão, de que nossos autodidatas interpretem
nosso entendimento com a mesma concordância e sutileza,
possibilitando as demais pessoas que inertes muitas vezes a este
tipo de aprendizado, não conhece e não utilizou este componente,
método, linguagem metodológica para o seu ensino.
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CAPÍTULO 10
GEO-HISTÓRIA COLONIAL DO BRASIL
Matheus Cavalcanti Rodrigues1
Maria do Carmo Amaral Pereira2
INTRODUÇÃO
A problemática do presente trabalho é o desafio de ver a
história colonial brasileira sob o ponto de vista de uma geografia
territorial e ao mesmo tempo natural. Territorial sim, pois parte da
consideração do conceito de território, ainda que não abordando-o
em sua totalidade, enfatizando nele sua dimensão geográfica, e mais
ainda, natural. Não é a geografia em toda sua área de penetração.
É uma geografia dos territórios habitados por sociedades humanas,
mas com atenção voltada às partes desses múltiplos territórios que
não foram produzidas pela cultura. Pode-se dizer, portanto, que é
uma geografia da natureza que se torna território com a ocupação
humana, sendo tocada pelos elementos culturais e por isso mesmo
sendo transformada. Tal processo dual entre natureza e cultura é aqui
estudado histórica e cronologicamente, pois situa-se a pesquisa sobre
um período histórica e cronologicamente definido: período colonial
brasileiro. Perceba-se então que o objeto de estudo em questão está
localizado no tempo, mas também no espaço, já que o território onde
se formou a nação brasileira é sua delimitação espacial.
Partindo desta problemática, estabelece-se os objetivos
que a ela são convenientes. O magno objetivo é demonstrar uma
geografia territorial e natural correspondente ao quinhão de terras
1. Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA. Graduando em licenciatura na área
de História. matheuscavalcantiicm@hotmail.com
2. Graduação e pós-graduação em História pela AESA. Pós-graduação em Tecnologias
da Educação pela PUC - Rio. Professora da Rede Estadual de PE. Professora efetiva da
AESA.
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lusitanas na América durante os séculos XVI, XVII e XVIII como
agente da história colonial decorrida nesse período. Para alcançar
esta diretriz fundamental, parte-se de alguns micro-objetivos: o
mais basilar deles é superar a premissa de que a história acontece
em determinado território sem sofrer dele alguma ação definidora,
a subconsciência que leva a pensar território enquanto palco dos
acontecimentos históricos, negligenciando sua atuação diversa
sobre, e não sob, as sociedades.
No mesmo sentido de valorização da ação histórica do
território, querer-se-á realizar um trabalho interdisciplinar, erigindo
as intrínsecas relações entre história e geografia, utilizando-se de
autores de ambas as ciências e trabalhando o conceito de Geo-história.
Para além disso, mas na mesma direção, se procurará investigar as
vicissitudes da dialética natureza-cultura, relatando como ocorreu
esse processo durante o período histórico da colonização portuguesa.
A relevância do tema tratado está na preocupação e
necessidade que tem o estudo histórico de estender-se nos mais
variados âmbitos da vida social, o que inclui política, economia,
cultura, psicologia, e aquele que é o objeto de estudo aqui: o âmbito
da geografia. Dentro desse campo do saber encontra-se um mundo
de abordagens, dentre as quais se focaliza no presente artigo as que
se relacionam com as temáticas de território e natureza. Durante a
discussão se trará à luz tópicos como: as primeiras impressões dos
europeus diante da nova terra ameríndia, recheadas de mitologia e
que gradualmente vão dando lugar a uma averiguação empírica do
território; considerações acerca do conceito de território nacional
brasileiro; citações de obras da historiografia brasileira no intento
de verificar nelas tratamentos geo-históricos; e a análise do período
colonial partindo da ótica geo-histórica.
DESENVOLVIMENTO
O fator território aparece rudimentarmente na construção
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idealizadora do Brasil antes mesmo de 1500, como afirma Chauí
(2001, p. 59), acerca deste fenômeno, descrevendo um imaginário
medievo onde se encontrara a ideia de um lugar extraordinário
situado a oeste da Europa, inscrito nas culturas fenícia e irlandesa:
“... lugar abençoado, onde reinam primavera eterna e juventude
eterna, e onde homens e animais convivem em paz.”. A mesma
autora refere-se a certa literatura cristã medieval “cujo tema era a
localização e descrição do Paraíso Terrestre...” (p. 61).
Chauí conclui, citando Pero Vaz de Caminha, que estas
idealizações acompanharam os navegantes europeus nas suas
representações do Novo Mundo. Portanto, se depreende uma
imagética mítica sobre o que viria a ser o Brasil-território, inculcada
nos viajantes e determinante nas primeiras impressões deles acerca
da porção de terras américo-lusitana. A fala de Holanda, em Visão
do Paraíso (2000), no inicial capítulo Experiência e fantasia, põe
em dúvida a proporção e influência desse imaginário no período
pós-cabral, ao asseverar um realismo operante na sensibilidade
dos navegantes portugueses quinhentistas, limitador do incremento
mítico, que os levou assimilar a experiência do além-mar dentro de
quadros predominantemente empíricos.
Na primeira página do mesmo capítulo, duas hipóteses
surgem para justificar tal desencantamento português. A primeira
seria a sua longa experimentação náutica em terras desconhecidas
durante o precedente século, a outra seu olhar voltado para o outro
lado do globo, as Índias orientais lucrativas e por isso prioritárias.
Buscando a conjuntura mais eficiente das palavras de Chauí e
Holanda, e não querendo salientar as possíveis discordâncias,
parece que o século XVI marca a transição de uma imagética mítica
constituída herança medieval portuguesa ao início do processo de
averiguação realista e concreta da América lusa. O choque entre
homem europeu pré-capitalista e um espaço geográfico hostil,
gigantesco e desconexo toma neste momento seu rumo de fato.
A partir desse momento se inicia a gestação do território
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nacional brasileiro. Mas em que tempo mais ou menos preciso essa
gestação terminará no nascimento desse território? Em período précabralino, quinhentista, resultado da independência ou alguma outra
resposta? Notar-se-á que a noção de território é complexa, engloba
alguns aspectos, mas nem todos eles se incluem no objeto de estudo
deste artigo. Brito (2008) contribui para o raciocínio em sua análise
acerca do conceito de território. O autor aponta basicamente três
dimensões como premissas para se considerar um território.
A primeira dimensão é a geográfica, que é o espaço ocupado
pelo homem (porção de terras), a segunda dimensão é social
(relações sociais ocorridas no espaço correspondente à dimensão
geográfica), e por fim a dimensão política, que alude às relações
de poder estabelecidas entre os integrantes da sociedade. Partindo
desses três princípios essenciais pode-se escavar a gênese territorial
da nação.
A dimensão geográfica referida seria a porção das terras sulamericanas que se tornariam em algum momento brasileiras. Essas
encontravam-se habitadas por “uma população ameríndia bastante
homogênea em termos culturais e lingüísticos, distribuída ao longo
da costa e na bacia dos Rios Paraná-Paraguai.”, quando da chegada
de Cabral (FAUSTO; 1995; p. 37). O mesmo autor (1995; p. 38)
também aponta as migrações dessas gentes como decorrentes da
escassez alimentícia periódica, o que significa que os hipotéticos
territórios ameríndios eram movediços, o que em si não lhes retira
a alcunha de território (BRITO; 2008).
Quanto às dimensões social e política do território, Fausto
(2010) fornece informações suficientes para garantir a existência de
relações sociais pré-cabralinas que extrapolavam as fronteiras entre
aldeias, mediante laços sanguíneos e alianças bélicas e ritualísticas.
Também fica evidente em seu relato a formação de “nexos políticos”,
embora houvessem lacunas quanto à verticalidade e centralidade
políticas. Logo, haviam caracteres de relações de poder horizontais
e eventualmente verticais, quando em momentos de guerra, no
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entanto se tratava de um estágio limitado de organização política,
o que talvez seja o motivo para Fausto (1995) negar a constatação
de alguma nação ameríndia.
Nesta explanação sobre os povos primitivos anteriores a 1500
se quis colocar que haviam neles as três premissas basilares acima
citadas como condicionais para a consideração de um território
(dimensões geográfica, social e política). Logo, conclui-se a
coexistência de territórios pré-cabralinos, tendo como características
a falta de sedentarização estável, com verticalidade e centralidade
políticas frouxas. Contudo, isto não implica que o território nacional
brasileiro era aí já constituído.
Como afirmou-se, não se teria plasmado nem ainda uma
nação ameríndia, muito menos brasileira. E não havendo nação, não
há território, o que será mostrado mais adiante. Em que pese isto, em
que outro tempo posterior nasce o território nacional brasileiro? Ele
é gestado ao longo de séculos através da ação de agentes políticos,
econômicos e culturais, mas encontra uma formatação muito
próxima à atual ainda antes da independência (PRADO JÚNIOR;
1997), o que significa que a data aproximada de seu nascimento
pode ser estabelecida entre a segunda metade do século XVIII,
com os acordos que fixaram as fronteiras, e a primeira metade do
século seguinte, quando se torna, com a independência política,
autenticamente nacional brasileiro.
Há uma relação intrínseca de território e nação, sendo a
unidade daquele um requisito para a realização da nação, segundo
Chauí (2001; p. 11): “é muito recente a invenção histórica da nação,
entendida como Estado-nação, definida pela independência ou
soberania política e pela unidade territorial e legal”. Tal definição
joga o nascedouro da nação brasileira necessariamente para,
no mínimo, a data da independência política, 1822. A unidade
territorial brasileira foi desenhada antes, “desde meados do século
XVIII” (PRADO JÚNIOR; 1997; p. 39), e a legal foi processo
pós-independência, já que a legalidade não era prioridade colonial,
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afora os atributos fiscais, e a estrutura administrativa e jurídica era
desordenada, indisciplinada e fragmentária (PRADO JÚNIOR;
1997).
Sendo assim, o território nacional brasileiro teve sua gestação
durante os três séculos de colonização, se tornando efetivamente
nacional brasileiro no processo de independência. O que se quer
fazer enxergar aqui é que no período colonial, esse território que
está sendo formado ou gestado pela sociedade humana, ao mesmo
tempo e paralelamente está também agindo como força formadora
do que se tornaria a sociedade brasileira, em seus aspectos políticos,
econômicos, culturais, etc. É crucial ressaltar, portanto, que este
trabalho se dispõe a analisar o poder de ação não do território em
sua totalidade de dimensões geográfica, social e política, conforme
o conceito oferecido por Brito (2008). Se restringe este estudo,
então, à dimensão geográfica do território. A partir daqui, sempre
que se referir à território, entenda-se que é apenas à sua dimensão
geográfica, e uma geografia natural, ligada ao território natural com
suas características – clima, solo, minérios, etc.
Concomitantemente à fase colonial da história brasileira,
estão acontecendo as vicissitudes do entrelaçar das três etnias
fundadoras da brasilidade:
No plano étnico-cultural, essa transfiguração
se dá pela gestação de uma etnia nova, que
foi unificando, na língua e nos costumes, os
índios desengajados de seu viver gentílico, e
os negros trazidos da África, e os europeus
aqui querenciados. Era o brasileiro que
surgia, construído com os tijolos dessas
matrizes à medida que elas iam sendo
desfeitas. (RIBEIRO; 1995; P. 30).
Note-se que o longo caminho através do qual surge a nação
brasileira está evidenciado no “plano étnico-cultural”, porém este
plano é uma peça dentre outras, que unidas e conflitadas durante
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séculos deram vida ao Brasil-nação. O plano territorial é outro
partícipe desta conjuntura, é agente e não tão-somente palco das
experiências dela decorrentes. Essa força de ação do território em
atrair, repelir, proporcionar, condicionar, oportunizar uma resposta
cultural da sociedade humana, está inserida nos escritos de grandes
nomes da historiografia brasileira, como exemplo, Caio Prado Júnior
(1997), que ao dissertar sobre o povoamento do território, acentua
que este processo desenrolou-se tendo como base as poucas regiões
litorâneas favoráveis “ao estabelecimento do Homem” (p. 40).
Nestes pontos se concentrou o visitante europeu: Nordeste,
desde o Rio Grande do Norte até Maceió, Recôncavo Baiano e Rio
de Janeiro. Se referindo a primeira destas regiões, diz o autor: “A
estas circunstâncias favoráveis, quis a Natureza acrescer um território
litorâneo avantajado – solo fértil, relevo propício, abundância de
matas fornecedoras de combustível e bom material de construção.”
(p. 41). É interessante observar a flexão do verbo querer neste
excerto, quando o autor atribui vontade à Natureza (com letra inicial
maiúscula). Inconscientemente talvez, mas Prado Júnior trata desse
território predominantemente natural como que de um ser animado,
emotivo, quase racional, longe da mera alcunha de pano-de-fundo
da história. É agente dela. É esta ideia que está presente em sua
descrição, ainda que impensada. E é esta ideia de construção advinda
do meio territorial que se quer aqui despertar.
Diversos outros autores pode citar-se para apoiar tal proposta.
Freyre (1989), em Nordeste, destaca: “Sem massapê, sem argila, sem
humus, a paisagem do Nordeste - desde o Recôncavo, na Bahia, até
certos trechos do Maranhão – não teria se alterado tão decisivamente
no sentido em que se alterou desde os meados do século XVI: no
sentido da cana-de-açúcar. No sentido da casa de pedra-e-cal”. O
autor condiciona então o desenvolvimento cultural e econômico da
mais lucrativa região no período inicial do projeto de colonização
aos elementos da geografia local, preexistentes ao colono-explorador.
Transmite assim a ideia de uma infraestrutura natural sobre a qual
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se ergue a obra humana, que será dependente dela.
Em Formação Econômica do Brasil, Furtado (1997)
imputa papel decisivo às características próprias de um território
ao se esmerar na comparação dos primeiros anos das Américas
portuguesa e espanhola, notando a atenção dada a esta última por
sua metrópole tutelar e a negligência conferida pelos lusitanos a sua
porção ameríndia de terras. Os metais fizeram total diferença para
os hispânicos: “Não fora a miragem desses tesouros, de que, nos
primeiros dois séculos da história americana, somente os espanhóis
desfrutaram, e muito provavelmente a exploração e ocupação do
continente teriam progredido muito mais lentamente”. (p. 6).
Ao aludir ao boom proporcionado pela descoberta do ouro
em território à época lusitano, o mesmo autor denota o seu poder
de atração demográfica: “De Piratininga a população emigrou em
massa, do Nordeste se deslocaram grandes recursos, principalmente
sob a forma de mão de obra escrava, e em Portugal se formou pela
primeira vez uma grande corrente migratória espontânea com destino
ao Brasil” (p. 73).
Nos dois casos, tanto na América espanhola em seus primórdios
abastados como na lusitana a partir do ciclo mineratório, foi um agente
territorial que agiu, ou melhor, agentes: ouro, prata, diamantes, no
sentido de causar movimentos demográficos extensivos, gananciosos
das benesses naturais. Movimentos de reflexão econômica, como
foi a inflação gerada na Europa em virtude dos metais ameríndios,
ou a transferência do eixo econômico brasileiro, e depois também
político, do Nordeste às áreas de mineração.
Estes autores, possivelmente sem este propósito claro,
contribuíram para constatar o poder de ação na história do território
e seus elementos. A economia, a cultura, a política, a demografia,
todas esferas afetadas em função deste agente histórico primordial
que é o território, em sua dimensão geográfica.
Há no interior do campo da historiografia um conceito que
ajudará no prosseguimento da análise. Barros (2009, p. 36), ao fazer
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seu passeio pelo espectro historiográfico, em O campo da História,
conceitua o que se chamou de geo-história: “A geo-história estuda
precisamente a vida humana no seu relacionamento com o ambiente
natural e com o espaço concebido geograficamente”. Veja-se o
que o termo relação pode significar, pois ele é eleito em lugar de
vocábulos como dominação, sujeição ou imposição humana sobre
o meio natural (território).
Não há, então, uma ação unilateral dirigida pela humanidade
através do que se chama cultura, no sentido da utilização dos meios
geográficos naturais sem nenhum tipo de contraponto destes aos
homens. O que se quer dizer é que concorrem juntas estas duas
forças da história: a cultura (o homem) e o território. O homo sapiens
mudou estética e intrinsecamente a história dos diversos territórios,
cada qual com suas peculiaridades, onde se instalou, e sofreu deles
inúmeras imposições e influências. Um novo e poderoso curso
dialético foi travado entre estas forças por milênios, transformando
a geografia antes natural em algo destinado ao conforto do homem, a
construção de sua sociedade, em detrimento dos recursos subsidiados
pela natureza.
Essa dicotomia entre cultura humana e meio territorial é
colocada de outra maneira por Santos (2006, p. 16), que ao refletir
sobre as técnicas diz: “As técnicas são um conjunto de meios
instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida,
produz e, ao mesmo tempo, cria espaço.”. Logo, a dialética de
homem e seu meio é extensiva e fecunda. Eles não apenas concorrem
paralelamente na história, como se misturam e sua união é fértil,
construtora da realidade, não estando ausentes os confrontos na
relação.
Toda essa trama dualista é notável na história do Brasil. O
meio territorial ocupado pelas etnias proto-brasileiras, para usar
este termo de Ribeiro (1995), atuou na formação da nação. Significa
que o Brasil não resulta do ideal simplório de miscigenação das três
etnias. Ele é consequência do processo histórico que envolveu essa
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trindade, no âmbito de fatores econômicos e políticos específicos,
mas também com a ingerência de uma geografia preexistente que
confortou e afetou toda estrutura social montada inicialmente sob
as rédeas europeias, e posteriormente pelos autênticos brasileiros.
Afinal, “O entendimento da verdadeira dimensão e
importância do homem como ser vivo social passa obrigatoriamente
pela compreensão das limitações que a rigidez da natureza impõe
à sua existência” (ROSS; 2003; p. 16). E sendo assim, o meio
natural impôs desde sempre barreiras ao desenvolvimento da cultura
social, sendo elas transpostas parcialmente ao longo do processo
histórico humano. É este o cenário que procurar-se-á aqui verificar
na construção da nação brasileira.
Somente após todas essas ponderações segue-se agora esse
estudo ao seu epicentro, que é o período colonial brasileiro em suas
características de formação advindas do território ou meio geográfico
original. Santos e Silveira (2013, p. 29) afirmam que esse espaço
se caracterizava, na era ameríndia anterior à colonização, pela
soberania da natureza em relação com os grupos tribais esparsos: “...
a natureza comandava, direta ou indiretamente, as ações humanas.
[...] a natureza triunfa e o homem se adapta”. Os autores ainda se
referem a um “tempo natural” que se sobrepunha ao “tempo humano”
(p. 30).
Do outro lado do atlântico, concomitante à era ameríndia précolonial, ocorre na Europa a era das grandes navegações, expandindo
os horizontes do conhecido para os europeus. Desse processo é
consequência a inserção da parte da América que viera a ser lusitana
no contexto capitalista-comercial emergente à época. Sabe-se que
da continuação desses fatos segue-se o encontro do europeu com
as populações primitivas ocupantes da América. À Portugal coube
a possessão da parte litorânea da América do Sul, pelo Tratado de
Tordesilhas (1494).
Tratava-se de um meio geográfico hostil à primeira vista, mas
que proporcionou as condições necessárias para o engendramento
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da colonização extrativista, e mais tarde também agro-exportadora.
Inicialmente a descoberta das novas terras fora um episódio vil na
saga náutica portuguesa, cujos intentos estavam focados no comércio
com as Índias. Pressionados pela ameaça francesa, os lusitanos
tiveram que buscar a fórmula quase mágica de fazer lucrativa sua
porção de direito (não reconhecido pelas nações não-ibéricas) na
América.
Prado Júnior (1994), em Formação Econômica do Brasil,
sabiamente inicia sua análise enfatizando o espaço selvagem onde
se desenvolvera a empresa colonial portuguesa. Ele assevera em suas
linhas e entrelinhas que o sustentáculo para o desenvolvimento da
economia foi a gama de possibilidades lucrativas encontradas nas
condições geo-climáticas locais. O Meio Geográfico é o título do
primeiro capitulo do livro, e não é uma simples descrição obrigatória,
pois para Prado Júnior foi primordial mostrar que a obra lusitana,
que tanto prosperou economicamente através da intensa exploração
comercial, apenas alcançou tal êxito pela existência de uma natureza
quase que inalterada pelo homem, pródiga e prodigiosa o suficiente
para oportunizar seu aproveitamento pelos interesses capitalistas
vindos da Europa.
Tal empreendimento só se tornou imenso sucesso através dos
solos, clima, recursos minerais do meio geográfico, ou território.
O que não significa que em absoluto a costa brasileira se revelou
amistosa ao visitante europeu. Certas regiões foram obstaculosas
e até impossibilitadoras. O clima semiárido, o relevo acidentado,
a grande densidade florestal concorreram contra o estabelecimento
humano e seus engenhos econômicos.
O projeto colonizador lusitano se orientou esmagadoramente
no único objetivo de prosperidade econômica. Não havia plano
cultural, religioso ou de outra natureza que pudesse justificar a
colonização. Tudo proveio de metas capitalistas, que precisavam
a qualquer custo dar sentido aos esforços empregados. O sentido
verdadeiro seriam os lucros aferidos pela exploração do meio
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geográfico. Como este era conveniente, o projeto foi suscetível.
A exploração aconteceu de variadas maneiras. As principais
foram o engenho açucareiro, que foi o grande negócio nos séculos
XVI e XVII, baseado na ocupação de áreas gigantescas, monocultura
e utilização de mão de obra escrava, e o extrativismo, como foi com o
pau-brasil em uma etapa ingente do projeto, e com o cacau, o cravo,
a canela, a castanha, a salsaparrilha, as tartarugas e seus ovos e ainda
os peixes-boi, quando se tratou da região amazônica, mas sobretudo
a partir do achamento de ouro, e seguidamente diamantes, na região
interiorana. Secundariamente está localizada a pecuária, relegada ao
semiárido do sertão nordestino, porém com papel de maior destaque
no Sul, com a exportação de charque, couros e muares (PRADO
JÚNIOR, 1997). Todas essas oportunidades foram oferecidas pelo
território, com suas riquezas coletáveis, com seu solo fértil e clima
propício, que até quando desfavorável, como no semiárido, deu
ao colono lugar para, com trabalho e esforço, conseguir alguma
satisfação material.
As estruturas social, administrativa, jurídica e política
estiveram sempre, durante a colônia, orbitando este centro
econômico. As artes não terão espaço privilegiado de visibilidade
e ação. A economia domina, e está alicerçada nas imensas riquezas
naturais do território.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos objetivos traçados, considera-se que o período
colonial brasileiro é um fecundo campo de pesquisa para a defesa de
que a natureza territorial é um fator ativo nos processos históricos,
deflagrando uma dialética junto à cultura que proporciona ao
estudante da história uma compreensão única de tais processos,
fazendo-o avistar um campo de atrações e repulsões que é formador
de realidades e impossível de não ser considerado.
A conjuntura colonial embasou-se sempre no usufruto de uma
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natureza que sempre teve o que explorar, ação esta que constitui o
âmago da obra colonizadora lusitana, em volta do qual orbitaram
as estruturas política, militar, religiosa, cultural e psicológica, o
que abre uma série de opções de análises posteriores acerca do
tema, o que significa que há muito o que dizer da geo-histórica
colonial brasileira, considerando-se que algumas bases foram aqui
estabelecidas para sua ampliação.
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CAPÍTULO 11
A EDUCAÇÃO DURANTE A DITADURA MILITAR E SEUS
REFLEXOS NA ATUALIDADE
Adriele Lopes Barbosa1
Joseildo Cavalcanti Ferreira2
INTRODUÇÃO
 		
“Os anos de Chumbo” assim conhecido um dos períodos
mais conturbados da história brasileira. A ditadura civil-militar que
perdurou por 21 anos, modificou os mais diversos setores da estrutura
brasileira, o Brasil passou a ser governado por militares que se
faziam presentes em todos os âmbitos da sociedade. A renúncia do
então presidente Jânio Quadros, faz com que o seu vice João Goulart
assuma a presidência do país mas, isso não muda o cenário político
ao qual se encontrava o país já que João Goulart também é acusado
de ser simpatizante do comunismo, o descontentamento por partes
dos políticos de direita só aumentou, as ‘ameaças comunistas’ foi a
desculpa para dar início ao golpe de 64.
O governo autoritário iniciado em 1964 privou da sociedade os
poucos direitos que lhes eram cedidos na época, as massas populares
não existiam, as escolas passaram a ser instrumentos de propagação
de ideologia favoráveis a ditadura militar, os militares utilizaram
da educação como ferramenta para alienar a sociedade, a formação
exercida na época era tecnicista capacitando os indivíduos apenas
para o mercado de trabalho.
A ditadura deixou seus reflexos até nos dias atuais,
principalmente no que se refere a educação, cada vez mais notase governantes preocupados com a formação técnica dos estudantes,
pois investindo na formação técnica terá mais cidadãos capacitados
para o mercado de trabalho e devolvendo o investimento que o governo
1. Graduada em História AESA-CESA.Email:adriele.barbosa22@outlook.com
2. Professor Mestre em Educação Contemporânea UFPE/CAA, Professor do CESA.
Contato: ferreirajcf@hotmail.com
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investiu nas escolas. O Estado não quer seres questionadores, pois
isso ocasiona revoluções, discordâncias e lutas por mudanças que
não são ‘positivas’ para a elite governamental, visto que o governo
ficará a mercê do povo. Como na ditadura militar e na democracia
atual a massa pensante é uma ameaça a elite, até quando viveremos
assim dominados, alienados por uma educação tecnicista?
Esse trabalho resulta de pesquisas bibliográficas realizadas
no Google acadêmico e em livros que discutem a temática, no
período de julho a novembro de 2018. Tornando possível discorrer
sobre o processo da educação desde a ditadura até a atualidade e
como se assemelham.
PERÍODO DITATORIAL NO BRASIL
O período da ditadura militar no Brasil ocorreu entre 1964
a 1985, o golpe militar colocou os militares como os protagonistas
da história brasileira naquele período, o país encontravase sobre o controle dos militares como governantes do país, os
direitos humanos deixaram de existir, a forma de governo ditatorial
em que se encontrava o Brasil, qualquer indivíduo que fosse
contrário ao governo sofria repressões, agressões, a violência marcou
esse cenário da história.
Os militares governavam em nome da segurança nacional
descartando qualquer indicio de ameaças comunistas no país, com
essa mentalidade várias pessoas foram torturadas e mortas. Muitas
pessoas desapareceram e nunca mais deram notícias, os militares
utilizavam-se das mais variadas formas de torturas para que assim
seus objetivos fossem alcançados.
A tortura foi indiscriminadamente aplicada no
Brasil, indiferente a idade, sexo ou situação moral,
física e psicológica em que se encontravam as
pessoas suspeitas de atividades subversivas. Não
se tratava apenas de produzir, no corpo da vítima,
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uma dor que a fizesse entrar em conflito com o
próprio espírito e pronunciar o discurso que, ao
favorecer o desempenho do sistema repressivo,
significasse sua sentença condenatória. Justificada
pela urgência de se obter informações, a tortura
visava imprimir à vítima a destruição moral pela
ruptura dos limites emocionais que se assentavam
sobre relações efetivas de parentesco. Assim crianças
foram sacrificadas diante dos pais, mulheres grávidas
tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram para
incriminar seus maridos (ARNS, 1987, p. 43).

Os meios utilizados para torturar as vítimas não era escolhidos
por idade, sexo, cor ou qualquer que seja a forma de violência, mas
que fosse feita a crueldade que se justificava como meio de obter
informações sobre o assunto que os militares necessitavam para
repreender qualquer ameaça de contradição com seus ideais, a tortura
foi o meio mais viável para os militares conseguirem o que tanto
queriam.
O golpe de 64 gerou-se a partir de uma instabilidade política
que teve seu início com a renúncia do presidente Jânio Quadros em
agosto de 1961, com apenas sete meses de governo. A sua forma
de governo considerada de esquerda não agradava aos políticos
que eram anticomunistas, com isso Jânio Quadros perdeu o apoio
necessário para o seu governo. Soares (1994, p. 24) discorre:
[...] que o golpe militar teve como motivação maior
a ordem nacional e afirma que, nos discursos dos
presidentes militares, sempre se deu mais atenção ao
caos e à desordem do que à inflação ou à estagnação
econômica, por exemplo, que seriam também
efetivos motivos para preocupação do Estado.

O motivo que levou a crise na política brasileira não era
apenas o governo de Jânio Quadros, mas sim, que os políticos de
direita de dentro e fora do país precisavam do Brasil como um
país capitalista e sem nenhum indício de comunismo, as reformas
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defendidas pelo presidente em prol da população não agradava a
elite governamental pois o golpe pretendia derrubar as reformas
sociais pretendidas pelo então presidente.
Com isso Fernandes (1980, p. 113) discute:
O que se procurava impedir era a transição de
uma democracia restrita para uma democracia de
participação ampliada [...] que ameaçava o início da
consolidação de um regime democrático-burguês, no
qual vários setores das classes trabalhadoras (mesmo
de massas populares mais ou menos marginalizadas,
no campo e na cidade) contavam com crescente
espaço político.

Como discute o autor, o governo considerava as reformas
como uma ameaça para o poder centralizador exercido naquela
época, visto que, o Brasil era governado por uma elite que possuía
plenos poderes e que era influenciada pela classe média alta
da sociedade que se beneficiava das vantagens que o governo
lhes proporcionava em troca de apoio político. As reformas
colocariam a massa da população como atuantes na sociedade,
como revolucionários em busca de seus próprios direitos que lhes
eram negados.
O golpe foi defendido pela elite, pois com isso não existiria
participação daqueles que eram considerados inferiores e incapazes
de intervir em decisões do estado. A ditadura militar foi apoiada
por uma parcela da população que queria plenos poderes ignorando
as decisões do então presidente. Esse descontentamento com
o governo de Jânio Quadros fez com que o mesmo recorresse
a renúncia como única forma de se livrar das pressões sofridas pelo
mesmo, ocasionadas pela sua forma de governo popular no qual o
mesmo defendia. A elite buscava com a ditadura justamente o foco
principal, que era a propagação do capital. Em Martins (2003)
percebe-se que os militares, além de assegurar o controle social e
político, tinham como um de seus objetivos formar uma consistente
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força de trabalho para um projeto econômico cujo principal foco
era a produção acelerada.
Com a renúncia do então presidente Jânio Quadros, quem
assume a presidência é o seu vice João Goulart que assim como o
seu antecessor também defendia as reformas agrárias e as reformas
em relação a massa populacional.
Esse período era visto como uma “ameaça” do Brasil tornase comunista, já que o líder governamental era simpatizante das
causas sociais. No dia 31 de março de 1964 surge nas ruas uma
marcha para deposição do presidente chamada ‘Marcha da Família
com Deus’ organizada pela elite e militares para tomada do poder
e no dia 1 de abril os militares assumem o poder do Brasil com
uma política autoritária. Começa então o período de repressão,
perseguição, violência e tortura.
Os militares utilizavam das mais variadas formas de agressão,
para poder se manter no poder e conseguir propagar a ideologia da
ditadura militar como algo benéfico a sociedade brasileira, uma
forma disso acontecer foi a censura a conteúdos abordados nas
escolas e a pregação de uma educação alienadora que fosse capaz
de tornar a sociedade sem capacidade de pensar, incapazes de
serem revolucionários.
O regime implantado em 1964 contribuiu também
para a generalização de uma prática de pressão
psicológica que podemos chamar de ‘lavagem
cerebral’, que consistia num conjunto de pressões
exercidas sobre determinadas pessoas com tal
intensidade, que lhes acarretava uma espécie de
desestruturação da personalidade e acabando por
induzi-las a aceitar passivamente, determinadas
orientações de comportamento (DE OLIVEIRA,
2003, p. 30).  

A violência psicológica era presente nos atos
de repressões utilizadas pelos militares, nas escolas os alunos
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eram ensinados a pensarem a ditadura como uma forma de tornar
o Brasil uma grande potência, ou seja, essa forma de alienar
os indivíduos era muito presente pois, somente assim poderia
induzir um maior número de pessoas a pensarem positivamente
sobre a ditadura, nas escolas encontravam-se um nível significativo
de pessoas sem conhecimento, tornando-se assim mais viável  uma
manipulação psicológica.
O período ditatorial perdurou por 21 anos, conhecidos
como os ‘anos de chumbo’ justamente por ter sido uma fase
da história brasileira onde não existiu liberdade de expressão,
boa parte dos direitos foram negados a sociedade, todos viviam
a mercê das decisões determinadas pelos militares, foram muitas
perseguições, muitas pessoas mortas por serem consideradas
comunistas, revolucionárias.
O autoritarismo daquela época era exercido pelos militares,
os únicos detentores da ordem e defensores da nação, que matavam
e torturavam em nome da pátria.
[…] a base da pirâmide do autoritarismo e do sistema
de imposição da vontade absoluta dos governantes.
No topo existiam os Atos Institucionais, o SNI3, o
Conselho de Segurança Nacional, as altas esferas do
poder. Na porção intermediária da pirâmide, toda a
estrutura jurídica-política de repressão e controle:
LSN4, Lei da Imprensa, inúmeros instrumentos
legais de exceção. Pouco acima da base, a Justiça
Militar “legalizando as atrocidades dos inquéritos,
ignorando as marcas das torturas, transformando em
decisões judiciais aquilo que os órgãos de segurança
arrancavam dos presos políticos mediante pressões
que iam da intimidação para que confessassem, até ao
3. SNI: Serviço Nacional de Informações, é uma instituição que colhia informações
e funcionava de duas formas: órgão de formulação de diretrizes para elaboração de
estratégias no âmbito da presidência da República, e também como núcleo principal
de uma rede de informações atuando dentro da sociedade e em todos os níveis da
administração pública.
4. LSN: Lei de Segurança Nacional.
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limite dos assassinatos seguidos de desaparecimento
dos cadáveres. (ARNS, 1985, p. 64).  

Durante os 21 anos de governo ditatorial foram criados os
Atos Institucionais, que eram utilizados como lei pelos governantes,
esses atos davam direitos e justificavam as atitudes dos
militares enquanto suas decisões em ralação a sociedade. Muitos
presos durante a ditadura militar eram obrigados a assinar
depoimentos falsos, mediante de privilégios que não aconteciam,
muitos presos foram torturados e mortos durante o regime militar.
A ditadura militar brasileira deixou diversas marcas na
história do Brasil, feridas nunca cicatrizadas, a censura, perseguições
aos estudantes, bloqueio do conhecimento, isso era um fato presente
na sociedade. A ausência da criticidade tornou a sociedade da época
presa a uma ideologia torturante, massacrante, desumana que fez
com que a ditadura durasse 21 anos.
EDUCAÇÃO E CENSURA NO PERÍODO DITATORIAL
   
Durante a ditadura militar a escola foi alvo dos militares
como meio de propagação de ideologias, para que assim pudesse ser
inserido na sociedade uma mentalidade de que a ditadura seria o
meio mais viável para prosperidade em todos os setores da sociedade
brasileira. Essa forma de educação alienadora contribuiu para
que as desigualdades existente nos grupos sociais ficassem mais
evidentes, a valorização do capital exigiam dos governantes que
a educação desse um retorno para a economia.
A censura aos conteúdos de ciências humanas era uma forma
de impedir que o alunado tivesse contado com conteúdos que o
levassem a refletir sobre uma determinada situação, passou-se então
a haver uma super valorização das disciplinas de exatas, pois assim
ocuparia a mente dos estudantes com problemas exatos e ainda
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atenderiam a necessidade imposta pela proposta da reforma da
educação ocorrida no período que era a formação tecnicista.
Segundo Luckesi (2003, p. 61):
A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem
social vigente (o sistema capitalista), articulando-se
diretamente com o sistema produtivo; para tanto,
emprega a ciência da mudança de comportamento,
ou seja, a tecnologia comportamental. Seu interesse
imediato é o de produzir indivíduos "competentes" para
o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente,
informações precisas, objetivas e rápidas.

  
Assim, a escola passou a desenvolver um papel de
moldar comportamentos e limitar a capacidade dos alunos
aprenderem, através da censura das áreas de humanas conseguiuse durante aquele período que durou por 21 anos propagar o
crescimento econômico partindo da formação técnica, onde
os alunos eram limitados em suas possibilidades. Esse modelo
educacional adequava-se muito bem ao sistema capitalista instaurado
no Brasil.  
  
De acordo com Aranha (1996), em um modelo de Educação
tecnicista o indivíduo não reflete sobre o seu fazer, pois acata sem
criticar as formas de pensar vigentes na sociedade, elaboradas por
sua vez pelos grupos que detêm o controle das instituições e cujas
atividades são predominantemente diretivas. Como os alunos não
eram capacitados a pensarem sempre acatavam as decisões do
governo, e esse era justamente o objetivo, fazer com que
os indivíduos aceitassem tudo sem questionar.  
   
Forçar as escolas a trabalhar com formação técnica era
uma forma de não ter que investir no ensino superior e ainda
poder atender as necessidades dos operários para o mercado de
trabalho. E umas das formas encontradas era a censura, impedir que
os indivíduos pensassem era a forma encontrada pelos militares de
assegurar que não haveria nem um confronto revolucionário que
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pudesse colocar em risco o poder autoritário da época.
  

Daí forçar a escola a trabalhar com certezas, pois
a dúvida leva ao pensar e este a descoberta. Para
trabalhar com verdades absolutas era necessário
deixar de ensinar muita coisa; o conhecimento
produzido se caracterizava por sua ligação com o
sistema e o regime, aos quais servia e defendia. Por
isso não se permitia o acesso a todo o conhecimento
existente; o direito de acesso ao conhecimento
também seria seletivo. (CAMPOS, 2013, p. 45).

   
As escolas passaram então a seguir o regimento da época,
formando indivíduos para o mercado de trabalho atendendo as
necessidades do capital. A ditadura militar no Brasil ao invés de
conseguir fazer o que propunham, fizeram com que houvesse um
retrocesso na história, pois o país permaneceu 21 anos com um
poder autoritário, que impedia a participação popular nas decisões e
ainda não conseguiram alavancar a economia do país, pois não é com
a censura, autoritarismo ou qualquer outra forma de inibição que se
consegue fazer com que um país se torne uma grande potência.
A educação seria uma das formas de crescimento do país,
mas uma educação que formasse seres pensantes e não alienados.
Mas enquanto os militares permaneceram no poder não houve
uma educação, e sim, uma alienação em grande massa, que atingiu
uma grande parcela da sociedade, principalmente a classe baixa, uma
parte da população que não tinha acesso a nada, que não reconheciam
seus direitos e que viviam a mercê das decisões dos governantes,
as desigualdades causadas durante a ditadura militar foram marcantes
e que ainda se fazem presentes em todos os âmbitos da sociedade.
Essa ideia que se fez presente durante o período ditatorial, em
que uma classe ‘militares’ seriam os únicos detentores da verdade
fez com que se valorizassem e permanecessem até a atualidade
uma classe dominante, propondo o que é verdadeiramente certo ou
errado.  
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Sobre isso Marx e Engels assinalam (2009, p. 67):  
As ideias da classe dominante são em todas as
épocas as ideias dominantes, ou seja, a classe que
é o poder material dominante da sociedade é ao
mesmo tempo o poder espiritual dominante. [...] as
ideias dominantes não são mais do que a expressão
ideal das relações materiais dominantes concebidas
como ideais, portanto das relações que precisamente
tornam dominante uma classe, portanto as ideias do
seu domínio.

    	
Como foi colocado acima  pelos autores, a ideia que uma
classe dominante será sempre a ideia do dominante, isso era o que
se fazia presente durante a ditadura militar os militares eram quem
dominavam e os únicos que detinham o poder, por essa razão a
sociedade foi tão afetada, sofrendo modificações em todos os setores,
a escola onde deveria ser um local de aprendizado passou-se a ser
um lugar de alienação, como se fosse uma forma de lavagem cerebral
que todos eram adeptos aos que os militares pregavam como única
e total verdade.
O objetivo da formação tecnicista da época era justamente
“atender à formação de mão de obra qualificada para o mercado de
trabalho” (SAVIANI 2008 p. 298). Dessa maneira a sociedade foi
alienada, muitos que iam contra a esses ideais foram perseguidos
e mortos, não havia durante a ditadura militar possibilidades
de diálogo que pudesse ser contrário ao regime, pois isso colocaria
em risco o objetivo de tornar o Brasil em uma grande potência.
Nota-se que até nos dias atuais ainda há uma
grande resistência em relação ao que se refere a educação, pois
quando se refere principalmente ao ensino de ciências humanas
há uma certa cautela. O medo do ‘dominante’ é ser dominado, e o
estudo das ciências humanas proporciona poder e conhecimento.
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REFLEXOS DA DITADURA MILITAR NA EDUCAÇÃO
ATUAL.
   

Os reflexos da ditadura militar estão presentes em nossa
sociedade até os dias atuais principalmente no âmbito educacional,
e isso faz com que percebamos que apesar dos avanços ocorridos
nesses 33 anos pós ditadura, ainda se faz presente a valorização do
capital como principal forma de economia da sociedade e para isso
é preciso que assim como ocorreu na ditadura a opressão contra
o ser crítico ainda hoje se faça presente essa forma de pensar
limitada, buscando apenas formar cidadãos que gerem lucro em
forma de retorno ao governo pelo que eles investem em escolas
que limitam-se apenas a ensinar matérias exatas, havendo assim
uma desvalorização das áreas de humanas.
  
A educação tecnicista imposta pelo regime
militar, defendido como revolução em prol da democracia, tornou
as escolas em ambientes que até hoje ainda permanecem assim,
como um lugar de propagação de ideologias que favorecem um
determinado grupo social, havendo assim uma desvalorização da
identidade cultural de cada indivíduo. Na atualidade o regime exercido
é a democracia, mas como mostra a discussão apesar de vivermos
em uma época pós ditadura ainda há muitos resquícios presente,
nas escolas há uma lacuna entre aluno professor, onde não há uma
relação direta entre aluno professor para que assim o aluno se
limitem a aprender apenas o que lhe é imposto, Freire( 1970, p.96)
coloca que: “Falar em democracia e silenciar o povo é uma farsa”.
Como pode-se observar, o regime é democrático, no papel. Pois
na prática ainda há uma limitação no que se pode ser ensinado em
sala de aula. A partir do momento que o aluno passa a pensar tornase uma ameaça ao governo, então investir em escolas técnicas que
possa aperfeiçoar os indivíduos ao mercado de trabalho é a melhor
forma de alienação.
- 215 -

Augusto Cesar Acioly Paz Silva | Simone Salvador de Carvalho Meneses
(Organizadores)

A
valorização
da
sociedade
pela
formação tecnicista é perceptível a partir do momento que
muitos indivíduos dizem que querem estudar para conseguir um
emprego. Enquanto a população viver pensando apenas no ‘básico’
para sua sobrevivência continuará existindo a relação oprimido opressor. Isso vem desde a ditadura militar, quando foi imposto
o sistema de educação que estivesse apto a gerar renda para o
governo, investindo assim na formação tecnicista.
Desde o começo mesmo da luta pela humanização,
pela superação da contradição opressor-oprimidos, é
preciso que eles se convençam de que esta luta exige
deles, a partir do momento em que a aceitam a sua
responsabilidade total. E que esta luta não se justifica
apenas que passem a ter liberdade para comer, mas
liberdade para criar e construir, [...] Tal liberdade
requer que o indivíduo seja ativo e responsável, não
escravo, nem uma peça bem alimentada da máquina.
Não basta que os homens não sejam escravos; se
as condições sociais fomentam a existência de
autônomos. (FREIRE, 1970, p. 59/60).  

 	
Como o autor colocou a cima, é importante que a sociedade
perceba o seu papel de cidadão, para que assim não vivam em
sistema de obediência e servidão, como já foi citado o regime atual
é democrático, tornando possível a participação popular no que
lhe concerne. Mas os efeitos da alienação advinda de anos torna a
sociedade imobilizada acatando as decisões que são impostas
pelos governantes.  
  
Pode-se dizer que é de suma importância reconhecer o
quanto é importante o papel da escola em formar indivíduos que
se percebam como seres ativos nas decisões governamentais, mais
para isso é preciso que cada cidadão se reconheça como  parte da
democracia.
- 216 -

CADERNOS DE PESQUISAS
em Cultura Política, Educação e Diferenças - Volume 1

O maior problema da sociedade atual é justamente não se
reconhecer como peça fundamental para a organização de um país
próspero, pois a partir do momento em que as escolas passarem a
investir em uma educação que seja formadora e detentora de poder,
movido pelo conhecimento, haverá um grande crescimento de massa
intelectual, interventores na sociedade na qual estamos situados.
Durante a ditadura militar os professores eram limitados no que
poderiam realizar em sala de aula, ou seja, vários conteúdos eram
proibidos de serem lecionados em sala de aula, as aulas passaram
a ser vigiadas.
  	
Um dos maiores desafios encontrados nas escolas durante
a ditadura militar foi conviver com seus comportamentos
observados “Dentro do âmbito de ensino aprendizagem, professores,
alunos e funcionários passaram a ter condutas e comportamentos
observados por lei” (COSTA et al., 2015, p.3). Essa era uma
conduta presente no meio educacional, como forma de controlar
os conteúdos que deveriam ser ensinados em sala de aula.
 	 A d i t a d u r a m i l i t a r d e i x o u m a r c a s n a h i s t ó r i a
brasileira irreparáveis, ao analisar as instituições de ensino atuais
nota-se que ainda há um distanciamento em relação aluno e
professor, essa é uma conduta que foi imposta durante período
ditatorial onde o professor era o único detentor de
conhecimento estava em sala de aula para passar e o aluno apenas
receber, isso resulta em uma educação que não produz conhecimento.
Uma das estratégias utilizadas pelos militares foi tirar o ensino de
história das escolas e introduzir  a disciplina moral e cívica. O
Decreto n° 58. 023 de 21 de março de 1966 publicado pelo então
presidente Castelo Branco nos mostra que:
A educação cívica visa a formar nos educandos
e no povo em geral o sentimento de apreço à Pátria,
desrespeito às instituições, de fortalecimento da
família, desobediência à Lei, de fidelidade no
trabalho e de integração na comunidade, de tal
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forma que todos se tornem, em clima de liberdade e
responsabilidade, de cooperação e solidariedade
humanas, cidadãos sinceros, convictos e fiéis no
cumprimento de seus deveres. (BRASIL, 1966, p. 01).

 	
O sentimento de patriotismo que a ditadura buscava desenvolver
nos cidadãos levou a um nível de nacionalismo exacerbado, pois a
população como era leiga ao conhecimento passou a adotar a política
exercida pelos ditadores como única verdade. Esse nacionalismo
acarretou até hoje uma ‘cegueira’ na sociedade que se tornou incapaz
de se impor diante dos acontecimentos. A falta de uma educação que
desenvolvesse nos estudantes uma criticidade tornou o ano de 1964
um período em que toda sociedade foi manipulada pelos militares.
Os grupos estudantis que se opuseram aos ideais governamentais,
fizeram com que muitos sofressem represálias.
O ensino da disciplina de História foi o principal afetado
nesse contexto de alienados, pois ensinar história é tornam uma
sociedade participante, interventora em seus direitos e capaz de se
impor diante tanta irregularidade existente durante o regime militar
brasileiro.
Os estudos de História têm como base o
desenvolvimento intelectual do educando, e
daí a recomendação de introduzir o conteúdo
a ser estudado por um problema situado
no tempo presente, buscando em tempos
passados as respostas para as indagações
feitas a problematizarão do estudo Histórico
inicia-se sempre pelo local, que se torna objeto
de análise constante, e não mais em apenas
uma das séries, dependendo do tema a ser
estudado. Para efetivar o estudo do local [...]
com o objetivo de inserir as ações das pessoas
comuns (homens, mulheres, crianças, velhos)
na constituição histórica, e não exclusivamente
as ações de políticos e das elites sociais.
(BITTENCOURT p. 214, 2005).
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Como a autora coloca acima, o ensino de história tem por
objetivo libertar a mente de quem estuda de uma realidade onde o
autoritarismo predominava, por essa razão o ensino da disciplina
de história limitava-se e infelizmente até hoje limita-se a decorar
datas e acontecimentos que são considerados relevantes para
aqueles que estão no topo da elite que divide nossa sociedade.
Ensinar no século XXI é mostrar uma infinidade de possibilidades
de se aprender e ver um determinado fato histórico. Poder mostrar
de forma coerente o que ocorreu durante 21 anos no Brasil é dar
a chance de não deixar um fato tão catastrófico se repetir por
mera ignorância.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 	 Com base no que foi discutido nessa pesquisa, pode-se
dizer que o período ditatorial brasileiro se fez presente nos mais
diversos âmbitos da sociedade brasileira, buscando propagar uma
ideia de nacionalismo exacerbado que por meio de propagação de
ideologias, principalmente dentro das escolas, onde encontravase ali um maior número de indivíduos ‘ignorantes’, ou seja,
desprovido de conhecimento, pudesse assim os militares expor
sua ideologia tornando os mesmo seres alienados em favor da ditadura
militar que nada somou ao crescimento econômico e o objetivo
dos militares em tornarem o Brasil uma grande potência mundial,
vale ressalvar que, no ano de 1964 vários indivíduos foram mortos
pelo fato de serem considerados uma ameaça comunista. Um
dos principais focos da presença militar nas ruas da sociedade
brasileira era impedir que o país se tornasse comunista, pois o
Brasil precisava fortificar o capitalismo de qualquer forma, para os
militares a melhor forma era a tortura a quem se mostrasse contra
o regime ditatorial daquela época.  
 	
Um dos meios e que infelizmente se faz presente até os dias
atuais, foi justamente modificar as bases da educação brasileira,
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valorizando o ensino técnico e deixando de lado a qualidade do
ensino. Busca-se cada vez mais desvalorizar disciplinas que
tornem os alunos críticos de sua realidade, para torná-los aptos
a atender as necessidades impostas pelo mercado de trabalho,
a final isso é o que importa para o governo, a valorização do
capital em primeiro lugar, por essa razão se investe tanto em
escolas técnicas. A forma de ensino também ainda se remete ao
período ditatorial, principalmente no que concerne a distância entre
professor e aluno dentro da sala de aula, as posturas exercidas
pelos professores em manterem salas de aulas alinhadas, sem
manter contato com aluno, ou seja, a ditadura saiu do contexto da
época mais não saiu da mente da sociedade, deixando marcas até
o período atual.
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