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RESUMO 

 
Com o encontro entre os povos autóctones e os povos que hoje chamamos de europeus no 

território da América (Latina), tem início a organização colonial do mundo, sendo a Europa 

tida como o ponto zero por onde os demais povos serão “pesados e medidos”. Mesmo com o 

fim do período colonial, as hierarquias das suas estruturas, articuladas sob as formas de 

diferenciação de raça, gênero, sexo e de conhecimento, têm continuidade até os dias de hoje. 

Esse processo de irradiou para todos os âmbitos da sociedade. Na escola, ele também é 

vivenciado nas hierarquias entre as disciplinas e o conhecimento, na organização do espaço e 

do tempo, na relação entre professores e alunos. A partir dessa situação, surgem as questões 

dessa pesquisa, que tem o objetivo de analisar práticas pedagógicas que possibilitem 

experiências de descolonização dos conhecimentos. Para tanto, tomo como campo empírico a 

Kubata Bantu, um projeto de educação e cultura que tem como cerne as contribuições 

históricas, culturais, espirituais e artísticas dos povos Bantu no Brasil. No campo teórico, 

parte-se do pensamento de autores como Grosfoguel (2010) e Quijano (2000), para refletir 

sobre o processo da colonialidade, e Walsh (2013), para aprofundar essas discussões na 

educação e ressaltar a importância de experiências oriundas de outras epistemologias no 

processo de ensino-aprendizagem. Por tomar como referência o paradigma africano e afro-

brasileiro e entender que as relações étnico-raciais dentro da educação são de fundamental 

importância para o processo de descolonização do conhecimento, são trazidos para a roda 

autores como Flor de Nascimento (2016) e Oliveira (2006). Quanto às questões 

metodológicas, esta pesquisa é de natureza qualitativa, tendo o trabalho de campo, a 

observação e a prática das vivências como técnicas centrais. A fotografia é utilizada para além 

de um simples registro, possibilitando adentrar naquilo que não é dito. Assim, ela é utilizada 

como um dado da pesquisa. Foi realizado um ciclo de 8 vivências, durante três meses, na 

escola Andorinha, com os alunos do segundo ano do ensino médio. Com eles, foram 

trabalhadas questões como pertencimento, ancestralidade, musicalidade e corporeidade, 

através de atividades desenvolvidas pela Kubata Bantu. Ao longo desse tempo, deparou-se 

com as barreiras invisíveis colocadas pela colonialidade, que trouxeram algumas dificuldades 

para a execução da pesquisa. Mesmo tendo sido prejudicada pelo tempo, a pesquisa gerou 

frutos importantes.  

 

Palavras-chave: Educação; Descolonização do Conhecimento; Relações Étnico-Raciais. 
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RESUMEN 

 
Con el encuentro entre los pueblos autóctonos y los pueblos que hoy llamamos europeos en el 

territorio de América, comienza la organización colonial del mundo, siendo Europa como el 

punto cero por donde los demás pueblos serán "pesados y medidos" . Incluso con el fin del 

período colonial, las jerarquías de sus estructuras, articuladas bajo las formas de 

diferenciación de raza, género, sexo y de conocimiento, tienen continuidad hasta los días de 

hoy. Este proceso de irradiación para todos los ámbitos de la sociedad. En la escuela, también 

es vivido en las jerarquías entre las disciplinas y el conocimiento, en la organización del 

espacio y del tiempo, en la relación entre profesores y alumnos. A partir de esta situación, 

surgen las cuestiones de esa investigación, que tiene el objetivo de analizar prácticas 

pedagógicas que posibiliten experiencias de descolonización de los conocimientos. Para ello, 

tomo como campo empírico a Kubata Bantu, un proyecto de educación y cultura que tiene 

como base las contribuciones históricas, culturales, espirituales y artísticas de los pueblos 

Bantu en Brasil. En el campo teórico, se parte del pensamiento de autores como Grosfoguel 

(2010) y Quijano (2000), para reflexionar sobre el proceso de la colonialidad, y Walsh (2013), 

para profundizar estas discusiones en la educación y resaltar la importancia de experiencias 

oriundas otras epistemologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por considerar como 

las relaciones étnico-raciales dentro de la educación son de fundamental importancia para el 

proceso de descolonización del conocimiento, se traen a la rueda autores como Flor de 

Nacimiento (2016) y Oliveira (2016) 2006). En cuanto a las cuestiones metodológicas, esta 

investigación es de naturaleza cualitativa, teniendo el trabajo de campo, la observación y la 

práctica de las vivencias como técnicas centrales. La fotografía se utiliza más allá de un 

simple registro, posibilitando adentrarse en lo que no se dice. Por lo tanto, se utiliza como un 

dato de investigación. Se realizó un ciclo de 8 vivencias, durante tres meses, en la escuela 

Andorinha, con los alumnos del segundo año de secundaria. Con ellos, se trabajaron 

cuestiones como pertenencia, ancestralidad, musicalidad y corporeidad, a través de 

actividades desarrolladas por la Kubata Bantu. A lo largo de ese tiempo, se deparó con las 

barreras invisibles colocadas por la colonialidad, que trajeron algunas dificultades para la 

ejecución de la investigación. A pesar de haber sido perjudicada por el tiempo, la 

investigación generó frutos importantes. 

 

Palabras clave: Educación; Descolonización del Conocimiento; Relaciones Étnico-Raciales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa, tenho por objetivo refletir sobre práticas pedagógicas que 

possibilitem a descolonização dos saberes, tomando a Kubata Bantu como lente através da 

qual analiso esse processo. Para isso, investigo a constituição da colonialidade em suas 

diversas fases, mas, principalmente, como essa colonialidade se aplica ao campo do 

conhecimento e suas nuances dentro da Educação. 

Kubata1 vem da língua Quibundo e significa casa/moradia. Já Bantu é o plural de 

Muntu, que quer dizer seres humanos. Unidos, esses termos se referem a uma casa sem porta 

e janelas que traz, aos dias de hoje, a importância da contribuição histórica, cultural, espiritual 

e artística dos povos Bantu no Brasil. 

Já por descolonização dos saberes, tomo como sendo o reconhecimento: 

 

[...] [d]esses processos de colonização a que estamos submergidos e suas 
consequências e, por outro lado, denunciaras relações de assimetria, desigualdades, 
negação do “outro” que são reforçados e provocados por esse processo e privilegiar 
– para se conseguir uma lógica diferente – o que acontece no que poderíamos 
chamar de as “margens” desse sistema, as zonas do “não reconhecimentos”, “do não 
ser”, “do não saber” daqueles e daquelas que são negados/as pela lógica dominante 
para, então, poder visibilizar esses sujeitos e essas outras e diferentes formas de 
“poder”, “saber” e “ser” que assumem outras lógicas e cosmivisões para, a partir daí, 
poder se situar e transformar a realidade. (CANDUA, 2016, p. 06). 

 

Mais ainda:  

 

“Descolonizar” es un processo, um movimento que se realiza junto con otros, es un 
cambio de lentes, es un proceso de transformación en el que los primeros 
transformados son las personas y grupos a través de sus prácticas, acciones y 
objetivos. No hay un punto de llegada, un objetivo final un resultado, porque el 
mundo nuevo, el outro mundo posible, no es más que un tránsito permanente. 
(ESTEVES, 2016, p. 26). 

 

Assim, busco não a rejeição dos conhecimentos humanos desenvolvidos pelo norte 

global, mas uma perspectiva de pensamento que lance um olhar sobre o sul do planeta, não 

apenas como objeto de investigação, mas sim como produtor de saberes. 

As indagações que me levaram a questionar sobre as relações de poder que existem 

dentro do processo de construção das epistemologias e a me debruçar sobre outras matrizes 

epistêmicas, além da eurocentrada, surgiram através das vivências que tenho como brincante 

das manifestações culturais que acontecem na cidade de Fortaleza. Todas essas experiências 
                                                 
1 Fonte Dicionário Português – Kimbundu – Kikongo. Padre António da Silva Maia, Cooperação Portuguesa, 
2ed, 1961. 
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foram perpassadas e ressignificadas através de minha ancestralidade. A ancestralidade é um 

fio transparente que carregamos conosco e que forma a trilha de nossa existência. Quando o 

tocamos, sentimos as marcas de nossas experiências concretas e subjetivas, cada uma delas 

imprime-se no que vai se desenrolar no novelo. Se um dia resolvêssemos fazer o caminho de 

volta e tomássemos a linha como guia, descobriríamos que é para além de nós. 

Contudo, para mim, mesmo com todos esses estudos, ainda é difícil dizer o que seja 

ancestralidade, pois, como relata Hampate Bâ (1982, 2003), há coisas que não podem ser 

descritas, apenas vividas. Para mim, a ancestralidade é uma delas. Por mais que eu discorra 

páginas sobre o que ela é, não conseguirei transpor para o papel o que significa, pois ela não 

cabe nas palavras, só se vivendo! Em minha história, esses pontos de luz emanam das 

brincadeiras populares, do canto, da dança, de minhas raízes e de meus sonhos. 

Por isso, partilho aqui duas toadas do Tambor de Crioula – desconheço a autoria da 

primeira e a segunda é de Mestre Amaral – que, toda vez que são cantadas na roda, me 

emocionam, me arrepiam, me dão força, me conectam, fazendo com que não seja mais 

somente eu ali naquele corpo. Sinto-me una com meus ancestrais e todos aqueles que pisaram 

e brincaram nesse chão antes de mim... Essa talvez seja uma das poucas maneiras que eu 

consiga dimensionar e transfigurar para aqueles que estão lendo o que a ancestralidade 

representa para mim: 

 

Vou contar minha história 
Aqui no meio dessa gente 
Vou contar minha história 
Aqui no meio dessa gente 

O povo me procurou 
Se eu sou filho de escravo 

Respondi pra ele 
Eu sou descendente 

(Autoria Desconhecida) 
 

Me lembrei de cajueiro 
Cajueiro da vovó 

Me lembrei de cajueiro 
Cajueiro da vovó 

Cajueiro véi que eu trepava 
Cajueiro 

(Mestre Amaral) 
 

Essa história, a minha, começa antes de mim, na beira do mar em Morro Branco, de 

onde descende minha linhagem materna, onde a pesca, o labirinto, a simplicidade, a união e o 

amor pelo mar fazem-se minha herança. Pela minha linhagem paterna, tenho o sertão central 
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do Ceará como ponto de partida. As grandes extensões de terra, a política, os vaqueiros, a 

cantoria e o verso de improviso são as marcas desse lado de minha história. 

Essa ancestralidade sempre me acompanhou, mesmo na capital do Ceará, onde nasci 

e me criei. Contudo, durante alguns anos, minha raiz esteve soterrada, sufocada pelo olhar 

desatento para meu passado e para os que vieram antes de mim, enterrada pela pretensão da 

unidade fechada em si, pelo desconhecimento de minha história, pelas ideias e padrões 

impostos pela sociedade. Apenas depois dos meus 18 anos é que compreendi e percebi o 

quanto da beira do mar e do sertão ainda permanece em mim e parte fundamental desse 

recaminho foram as brincadeiras populares com as quais me envolvi. 

Minhas vivências com o Maracatu Cearense, o Coco, o Reisado e o Tambor de 

Crioula foram imprescindíveis para que eu tomasse ciência da minha história, minha 

identidade e principalmente dos conhecimentos que vivem fora das instituições escolares. 

Através dessas brincadeiras, pude vivenciar outros processos de ensino e aprendizagem pelas 

histórias, pelas cantigas, pelo convívio intergeracional, pelo trabalho com o corpo, pelo 

aprendizado em conjunto, pela oralidade, pela tradição e pela ancestralidade africana que 

perpassam esses movimentos. Estes trazem em si não apenas os saberes institucionalizados, 

mas epistemologias construídas e adquiridas nas experiências do cotidiano. 

Dos processos acima citados, destaco a convivência com os(as) mestres(as) como um 

aspecto importante e fundamental. Para exemplificar, relembro minha história com Mestre 

Amaral do Tambor de Crioula. De família de tambozeiros da baixada maranhense que traz em 

sua linhagem2 a devoção pela brincadeira, ele mantém, até os dias de hoje, uma promessa para 

São Benedito, santo negro considerado por muitos como padroeiro do Tambor de Crioula: 

uma promessa que vem de três gerações de realizar todo ano, em outubro, uma grande festa 

com fartura de comida, reza e tambor em seu Centro Cultural, localizado na Rua da Montanha 

Russa em São Luiz do Maranhão. Mesmo não dominando o letramento3 oficial, Mestre 

Amaral ensinou-me mais do que qualquer livro, utilizando principalmente a palavra falada, 

através de suas cantigas, versos e história, sobre a vida do povo negro, os temas de identidade, 

pertencimento, resistência e cultura. 

O canto e o verso de improviso são minhas grandes paixões; contudo, pela tradição, 

não é comum mulheres cantarem e principalmente mandarem versos no couro. Mesmo com 

tudo isso, mestre foi o maior incentivador para eu ser boiadeira. Assim, em toda roda onde 

                                                 
2 Na família de Mestre Amaral, há grandes tambozeiros como Mestre Felipe de Sibá, um dos grandes mestres de 
Tambor de Crioula da ilha que é seu sítio. 
3 Entendo por letramento as práticas sociais de leitura e escrita. 
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estou ao seu lado, Mestre Amaral sempre me “obriga” a colocar o meu verso, não importa 

onde a roda esteja acontecendo. Ele tem essa atitude, porque, por vezes, fico só respondendo o 

coro em rodas de locais que não conheço, principalmente quando vou para São Luiz do 

Maranhão, onde o olhar dos outros sobre o fato de eu ser mulher é mais forte. Nesses 

momentos, ele olha pra mim e fala “onde tem tambor tem que berrar”. Essa atitude me 

espanta, pois, mesmo pertencendo a uma geração em que o patriarcado e o machismo são 

mais inerentes e naturalizadas através do tambor, ele rompe com esse paradigma 

desenvolvendo, mesmo sem perceber, discussões de gênero dentro da brincadeira. Ou seja, 

aqui a brincadeira é séria! E essa brincadeira traz, de forma integrada, em seu bojo, questões 

como sentimento comunitário, pertencimento, disputa, celebração, religiosidade, 

sagrado/profano.  

Ao se referir ao termo latino alacridade, Muniz Sodré (1988) diz que ele “deriva das 

palavras alacer (alado) e sacer (sagrado) com uma acepção também de campo/terra” e álacre 

“[...] é o movimento do céu [...] em ligação com a constância da terra” (SODRÉ, 1988, p. 

147). Entendo as brincadeiras da cultura popular a partir dessa perspectiva, não estando ligada 

apenas à diversão e, sim, carregando também uma dimensão sagrada que transcende o simples 

sentir, formando um elo cósmico que dá sentido ao vivido. 

Com Mestre Amaral, aprendi o que é tambor, o que é brincar para São Benedito, o 

que é ter fé, devoção e respeito. Aprendi que a brincadeira é quente e que os amigos ficam 

fora da roda. No entanto, esse fora da roda não tem um sentido de exclusão, segregação, 

ressaltando que a brincadeira tem sua dinâmica, sua ética própria. Essa dinâmica ou ética da 

roda se materializa em seus brincantes quando o tambor está na fogueira ou rufando, durante a 

brincadeira. Também aprendi o que significam a fogueira, várias toadas, a pisar firme e ter 

certeza no cantar. Poder desfrutar de sua companhia, do telefonar para saber da sua vida e de 

pedir conselhos, de sua casa ser também a minha, de ser amiga da sua família, de aprender 

com ele a tirar aprendizagens do ambiente do impessoal e distante, sendo permeada pela 

afetividade, a escuta, o respeito, a paciência e a convivência. Dando a esse ensino cores, 

sentimentos e sons, para além da cor cinza e branca dos muros das instituições de ensino, 

deixando impressões profundas e duradouras na constituição do ser que, mesmo 

imperceptíveis a olho nu, nos acompanham durante toda a trajetória de vida. A ancestralidade 

pulsante! 

Após todas essas minhas vivências, passei a enxergar com nitidez minhas raízes e ver 

que dentro de minha família estava a mais forte e profunda raiz. Precisei, primeiro, reconhecer 

os mestres de fora para ver que dentro de minha própria casa também existia um grande 
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mestre, meu avô Raimundo Pequeno. O medo que tinha do meu avô na infância por ser um 

homem sisudo, que não sorria, sem muitas palavras, que comia sozinho na mesa e estava 

sempre trabalhando transformou-se em admiração na minha juventude pelo homem sábio que 

ele é. Hoje entendo uma frase que ouvi de muitas pessoas durante toda minha vida: “Seu 

Raimundo é um homem pequeno só na estatura”. 

Com meu avô, aprendi a “ler o mar”. A ver se a maré está cheia ou seca, a partir das 

marcas que as ondas deixam na areia, a identificar onde é ou não seguro para entrar no mar, a 

ver como um peixe está fresco ou não para o consumo. Com meu avô, compreendi os 

ensinamentos do silêncio, a ter olhos e ouvidos abertos para aprender, pois ele nunca chegou e 

me disse “venha cá que agora vou lhe ensinar algo”. Nossa “sala de aula” foi o cotidiano e a 

convivência. Nossa metodologia foi afetiva, mesmo meu avô não sendo um ser de muitos 

afagos. 

Ao discorrer sobre a tradição oral na sociedade tradicional africana, Hampatê Bâ 

(1982) diz que a aprendizagem tem duas fases: a muda e a oral. Ele exemplifica essa questão 

abordando como se dá a aprendizagem de um ferreiro junto ao seu mestre de ofício: 

 

O aprendiz não deve fazer perguntas. Deve apenas observar com atenção e soprar. 
Esta é a fase "muda" do aprendizado. À medida que vai avançando na assimilação 
do conhecimento, o aprendiz sopra em ritmos cada vez mais complexos, cada um 
deles possuindo um significado. No decorrer da fase oral do aprendizado, o Mestre 
transmitirá gradualmente todos os seus conhecimentos ao discípulo, treinando-o e 
corrigindo-o até que adquira a mestria. (BÂ, 1982 p. 18). 

 

Todos esses ensinamentos, principalmente os do silêncio, me foram fundamentais 

para poder compreender e conviver com as brincadeiras e os mestres populares. O 

ensinamento aqui, como com meu avô, acontece nos pequenos gestos e palavras, acontece na 

mesa do café, nas poucas conversas, acontece no silêncio. Tudo isso devo ao meu avô 

Raimundo Pequeno, que não sabe decodificar as letras no papel, mas me ensinou a “ler” o 

mundo através das palavras dos sábios. 

Minha trajetória acadêmica também influenciou essa escolha da pesquisa, pois, 

durante os dois anos em que fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), acompanhando semanalmente as aulas de Sociologia na Escola Liceu Vila 

Velha, no bairro Vila Velha de Fortaleza, Ceará, deparei-me com situações como: falta de 

material didático para todos os alunos, o ‘‘descolamento’’ dos conteúdos em relação à 

realidade dos estudantes, um descompasso entre o que eu aprendia nos componentes 

curriculares da universidade, a sua inadequação na prática em sala de aula e o desinteresse dos 
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alunos pelas aulas de Sociologia. Esta última afligia-me profundamente, pois, por mais que 

planejasse as aulas junto com a professora, alguns momentos em sala eram de pura frustração. 

Em conversas informais com os estudantes, nos corredores da escola ou na parada de ônibus, 

quando os indagava sobre esse desinteresse respondiam que as aulas eram chatas e que não 

gostavam da matéria. 

Na pesquisa Sociologia no Ensino Médio: a construção da relação aluno-disciplina, 

realizada em algumas escolas do município do Rio de Janeiro sob a orientação de Anita 

Handfas , trabalhava-se com a hipótese de que essa relação mudava de uma escola para outra 

a partir de como o professor utilizava o material didático, de como ele desenvolvia suas 

metodologias, se a escola era profissionalizante ou não, bem como as aspirações ou não dos 

alunos em relação à entrada na universidade. Dentre os resultados obtidos, chamou-me a 

atenção os motivos pelos quais os estudantes gostavam ou não das aulas, mostrando que “os 

alunos que não gostavam nada, muito pouco e pouco têm como motivo principal o conteúdo e 

em seguida a metodologia do professor” (HANDFAS, 2009, p. 176). 

Outro divisor de águas nessa caminhada foi a criação da Kubata Bantu, em 2013, por 

mim e pelo pesquisador e músico carioca Fábio Simões. A Kubata Bantu é um projeto de 

educação e cultura que traz aos dias de hoje a importância da contribuição histórica, cultural, 

espiritual e artística dos povos Bantu no Brasil. Entre os trabalhos desenvolvidos dentro do 

projeto, estão vivências de: confecção de brinquedos artesanais; confecção de instrumentos 

étnicos artesanais; oralidade e literatura; musicalização; cantigas africanas; e formação de 

educadores. Temos o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira como fundações de 

nossas atividades. 

Nesse projeto, guiamos nossas praxis4 pela ideia de vivências pedagógicas. Nossa 

abordagem busca, nas experiências cotidianas, o chão de onde parte a construção de reflexões 

e ações práticas. Entendemos que esta seja uma das possíveis formas de ruptura com o 

conhecimento eurocentrado, dando primazia a outros saberes invisibilizados e subalternizados 

ao longo da história, contribuindo, assim, para uma descolonização dos saberes. 

Esse é um processo que contém, nas raízes de suas vivências, valores da cultura 

africana como ancestralidade, corporeidade, ludicidade, memória, oralidade e circularidade 

(OLIVEIRA, 2006). Através da construção dos brinquedos e instrumentos étnicos, das 

                                                 
4 A categoria praxis pode nos auxiliar a compreender as relações que ultrapassam a dimensão material. Permite-
nos uma aproximação de como “[...] o ser social se projeta e se realiza nas objetivações materiais [...] – um 
mundo social, humano enfim, em que a espécie humana se converte inteiramente em gênero humano”. (NETTO; 
BRAZ, 2007, p. 44 apud SANTANA, 2016). 
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cantigas e das histórias assim como durante todo o processo de concepção e praxis, 

vivenciamos os valores da cosmosensação  africana. Nosso intuito não é apenas que se 

conheça essa cultura, mas trazer um olhar atento sobre as heranças africanas que estão latentes 

em nosso cotidiano e que passam despercebidas. Nossas palavras, nosso cabelo, nossa cor, 

nossas histórias, nossa corporeidade são questões primordiais na construção de nossas 

subjetividades e epistemologias, ou seja, na formação do ser. Desse modo, compreendemos a 

cultura como elemento importante para o desenvolvimento do ser humano, pois, “ela diz 

respeito às vivências concentradas dos sujeitos, às variabilidades de formas de conhecer o 

mundo, às particularidade e semelhanças construídas pelos seres humanos ao longo do 

processo histórico e social” (LINO GOMES, 2003, p. 75). 

A cultura não diz respeito apenas às manifestações culturais, estando ela emaranhada 

em todos os âmbitos da vida social, influenciando a própria constituição dos sujeitos. Geertz 

(2008) usa a metáfora da teia para simbolizar seu entendimento do que seja a cultura, pois 

essa perpassa toda a existência humana, estando presente nos modos de vida específicos, nas 

práticas cotidianas e compartilhadas: nos símbolos, nas linguagens, nos gostos, na identidade, 

no corpo e nas formas de pensar o mundo. 

Esse turbilhão de ideias, informações e indagações bem como as contínuas defesas 

de Tardif (2002) sobre a importância de o docente trazer para a sala de aula os seus saberes, 

atingiu o processo de pesquisa da minha monografia que teve como objetivo refletir como o 

Maracatu Cearense poderia ser um auxiliar metodológico e pedagógico nas aulas de 

Sociologia. Contudo, com o decorrer da pesquisa, outras indagações e vivências foram 

acontecendo e extrapolaram os limites do trabalho. Nessa perspectiva, essa pesquisa de 

mestrado é fruto do desejo de continuidade das discussões já iniciadas na graduação e que se 

remodelaram, a partir do meu trabalho com a Kubata Bantu. 

Desse modo, tenho como objetivo principal de pesquisa compreender como as 

vivências pedagógicas da Kubata Bantu podem, ou não, contribuir para uma experiência de 

descolonização dos saberes. Assim, a Kubata Bantu é a lente através da qual busco analisar o 

processo de colonialidade do saber e sua possível ruptura através de suas vivencias. Para tudo 

isso, é necessário também pensar em como se desenvolve a colonialidade e qual a relação que 

essa estabelece com as epistemologias. 

Para tanto, essa pesquisa conta com sete capítulos. Sete, em muitas culturas, é o 

número perfeito. Aqui, ele é o número de veredas que se abrem para o leitor de nossa jornada. 

No próximo capítulo, explicito o caminho teórico-metodológico abordado no trabalho. 

Evidenciarei como se deu o processo de aproximação do campo e dos sujeitos da pesquisa, 
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bem como os desafios que surgiram, durante o desenrolar do trabalho de coleta de dados, e de 

que forma superei esses desafios. Apresentarei também os instrumentais metodológicos e 

como as vivências foram construídas e organizadas. 

No capitulo três, discorrerei sobre a colonialidade, me apoiando em autores como 

Ramon Grosfogel (1948, 2010) e Anibal Quijano (2000, 2006, 2010), assim como trabalhos 

que se afinam com tais ideias, para compreender as facetas desse processo e destacar suas 

implicações principalmente no campo da Educação. 

Já no capítulo quatro, aproximarei meus leitores à Kubata Bantu, passando pela sua 

história e suas praxis, tratando sobre o que são as vivências pedagógicas e as ideias que a 

alicerçam. 

No capítulo cinco, discorro sobre o trabalho de campo, trazendo uma descrição 

detalhada de como as vivências aconteceram em duas escolas, não apenas como um relato 

técnico, mas trazendo também sensações, impressões e reflexões. 

No capítulo seis, evidenciarei o quadro analítico criado a partir do material empírico 

coletado em uma das escolas apresentadas no capítulo anterior, a Escola Andorinha. Dele 

surgiram dois grupos de categorias de análise (elementos da colonialidade na Escola 

Andorinha e possibilidade de descolonização da educação), sobre os quais me debruçarei. 

No sétimo e derradeiro capítulo, trago de forma poética as considerações finais sobre 

essa minha caminhada. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

Senti a necessidade de trazer, em um capítulo separado, como construí as 

metodologias desse trabalho por conta de todos os seus percalços, dúvidas, decisões e acertos.  

Como esse caminho foi confuso até mesmo para mim, procurei apresentá-lo inicialmente da 

maneira mais didática que pude, trazendo em cada tópico um aspecto e uma etapa importante 

da pesquisa. 

 
2.1 Do início do trabalho investigativo 

 

O processo de construção da metodologia deste trabalho não se deu de forma linear. 

Isso, porque, no que tange à escolha do campo empírico da pesquisa, várias foram as 

incertezas, os erros e os acertos. Desde o princípio dessa jornada, esse foi um ponto que me 

causou insegurança, pois, na abordagem qualitativa5, o campo é uma das fases mais 

importantes do ciclo da pesquisa. “Nele ocorre à coleta dos dados propriamente dita e que 

demanda (depois do reconhecimento do cenário e já passado o estranhamento) um contato 

aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos.” (FARIAS et alli, 2010, p. 

88). Ou seja, é no campo que irá se desenrolar, ou enrolar mais ainda, o novelo da 

problemática que desejo pesquisar. 

Outro motivo de minha inquietação quanto ao campo se deveu a que normalmente, 

na pesquisa acadêmica, é escolhido um ou dois locais onde, por um período de tempo, será 

desenvolvida a pesquisa. No entanto, ao tomar as vivências da Kubata Bantu como objeto, ter 

apenas um único locus de pesquisa era difícil. Isso, porque a maioria das vivências realizadas 

pela Kubata Bantu tem duração de um ou dois dias em locais como escolas, ONGs, 

universidades ou até mesmo na casa de amigos. Para explicitar essa situação, trago o exemplo 

da vivência de construção artesanal de instrumentos étnicos que foi realizada em 2014, 

durante um ciclo de trabalho da Kubata Bantu na cidade de Fortaleza. A oficina teve a 

duração de dois dias e aconteceu em uma escola particular da cidade, pela manhã, e na 

Universidade Estadual do Ceará, pela tarde. Por essa razão, no início dessa pesquisa, uma das 

características do campo era a intinerância, não sendo desenvolvida em apenas um locus. 

Contudo, com o passar do tempo, senti a necessidade de me focar em apenas um lugar para 

poder desenvolver uma pesquisa com maior profundidade.  

                                                 
5 Discorrerei sobre uma das inspirações metodológicas dessa pesquisa no próximo tópico deste capítulo. 
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Para a confecção do goje e da kalimba, dois dias dão conta de apresentar e dialogar 

sobre o universo que existe em torno desses instrumentos, fabricá-los e intermediar o primeiro 

contato dos participantes com eles. Porém, dois dias não são suficientes para fazer uma 

observação mais atenta dos acontecimentos, nem aprofundar as discussões sobre os 

conhecimentos contidos nessa prática e a cosmossensação (OYÉWÚMÍ, 1997) em que esses 

instrumentos estão inseridos, nem trabalhar com o instrumento partindo da realidade afro-

brasileira em que vivo, tomando cada participante como um universo a ser conhecido e 

interpretado, tendo os instrumentos como ponte. Decidi, então, partir em busca de um único 

campo empírico, pois, para responder às inquietações que me trouxeram até o 

desenvolvimento desta pesquisa, era necessário mais tempo. 

Optei pela escola como esse lugar por essa ser uma instituição que marca as 

trajetórias de vida de muitos brasileiros. No Brasil, é lei que crianças e adolescentes 

frequentem a escola, então, por pelo menos dez anos de nossas vidas, a maioria de nós vai 

para o colégio durante um dos turnos do dia (quando não os dois), durante cinco dias por 

semana. Isso é muito tempo! À vista disso, essa instituição desenvolve um papel fundamental 

na formação do indivíduo. Lá é um dos lugares onde aprendemos a ler (tantos as palavras 

como o mundo), o que é bom e ruim, o que é bonito e feio, o que é para meninas e o que é 

para meninos, o que é verdade ou não. Por isso, para conservação e perpetuação do sistema-

mundo em que vivemos, ela é indispensável. É a escola que vai passar de geração em geração 

as histórias, os conhecimentos e as verdades que são tomadas como ontológicas e universais. 

Descolonizar o conhecimento que circula dentro da escola é urgente e necessário e é por isso 

que a tomo como campo de pesquisa. 

O início da minha procura pelo campo foi um tanto doloroso e cheio de 

preocupações. Com o correr do tempo, fiquei mais agoniada pelos prazos e isso acabou me 

dando ânsia para dar início às atividades, mas esse sentimento acaba, por vezes, deixando os 

pesquisadores indiferentes sobre o real sentido da pesquisa. Para mim, esse sentido não é a 

escrita de um texto para ser defendido em uma banca, mas, sim, um trabalho coletivo em que 

todos e todas são beneficiados. Esse pensamento de não fazer uma pesquisa que apenas 

sugasse do campo foi um dos meus maiores medos nesse processo e o que fez com que eu 

demorasse até encontrar o local onde as vivências seriam realizadas. 

Nessa jornada de busca, a circularidade veio como ensinamento e auxílio para me 

mostrar que a resposta para minha inquietação já era conhecida por mim, que eu já havia 

passado por ela. Ela foi minha primeira guia, como na sankofa em que, apesar do pássaro 
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andar para frente, olha continuamente para o passado, levando-me a um lugar já conhecido 

por mim. 

Em 2015, fui convidada por uma professora de sociologia chamada Anita6, para 

realizar uma vivência na Escola de Ensino Médio Sabiá, como parte da programação da I 

Semana de Humanas do local, que teve como temática escolhida “Tecendo Africanidades: 

Arte, Cultura e Resistência Negra’’. O Sabiá faz parte da rede estadual de ensino, logo é 

gerida pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e localiza-se no bairro 

Centro da cidade de Fortaleza. Com 91 anos de existência, a escola funciona em regime 

regular, ou seja, são formadas turmas nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária de 5 

horas-aula por turno. Os jovens, 290 alunos, são divididos entre as séries do 8º e 9º ano do 

ensino fundamental e as três séries do ensino médio, sendo uma turma de cada série por turno. 

Contudo, a maioria dos jovens não reside no Centro, vindo de outros bairros, em sua maioria 

de periferia, como Messejana, Jardim Castelão e Sapiranga, entre outros. 

A escola Sábia é composta por 29 professores7 no quadro docente e a um núcleo 

gestor que é formado por uma diretora, a coordenadora pedagógica, um assistente financeiro, 

secretária e seis servidores de segurança e limpeza. Sua estrutura física conta com uma sala de 

vídeo, uma sala de informática, uma sala de multimeios, uma sala de jogos, a secretaria, a sala 

dos professores, seis salas de aula e uma sala para a gestão e a coordenação escolar. 

Meu primeiro contato com o Sabiá foi intermediado principalmente pela afetividade, 

pois a professora Anita é uma amiga de longa data que conheci durante a graduação, quando 

fomos bolsistas durante dois anos do PIBID e, mesmo após o término do curso e o prosseguir 

da vida, continuamos caminhando juntas. Em nossa trajetória, sempre conversamos sobre 

nossas ideias e angústias acerca da educação, além de procurarmos sempre nos apoiar e 

contribuir no que for possível uma com a outra. Dentro da realidade do sistema de ensino 

brasileiro, em que o professor é engolido e massificado pela estrutura enrijecida da escola, são 

muitas vezes as redes de amizades desses professores que os ajudam a trazer para dentro de 

sala de aula outras atividades e conhecimentos que os currículos oficiais “deixam passar”. 

Durante o mês de setembro de 2015, Anita veio conversar comigo sobre a I Semana 

de Humanas que ela e outros professores estavam organizando no Sábia. Essa seria a primeira 

feira desse tipo realizada na escola e a temática escolhida se devia ao desejo dos professores 

                                                 
6 Os nomes das pessoas e das instituições citados no trabalho serão todos fictícios para preservar a identidade de 
todos os envolvidos. As escolas ganharam nomes de pássaros em uma analogia às asas que o conhecimento e a 
educação nos causam, como também uma forma de reflexão sobre se essas escolas realmente proporcionam seus 
jovens a alçarem voos ou se os prendem em gaiolas. 
7 Nesta soma, incluem-se os professores que atuam em sala de aula e outros com funções diversas, como a 
regência ou o apoio da sala de multimeios, a regência de laboratório de informática e a orientação educacional. 
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de que as questões relacionadas a esse tema não fossem trabalhadas apenas no mês de 

novembro, como é de praxe por causa do Dia da Consciência Negra.  A atividade escolhida 

por nós foi uma vivência com turbantes, pois, a partir dela, podíamos dialogar com nuances 

relacionadas a pertencimento, identidade, símbolos negros, resistência, estética, beleza negra. 

A questão da autoestima era uma preocupação da professora, pois algumas vezes, em 

nossas conversas cotidianas, ela já havia comentado como era problemática a questão da 

baixa autoestima dos seus estudantes, principalmente os do turno da tarde. Optamos, então, 

por realizar a vivência nos dois turnos para poder abranger um número maior de estudantes, 

sem distinção de gênero ou sexo. Era, portanto, do nosso interesse que meninas e meninos 

participassem, pois o uso do turbante não é apenas para mulheres, assim como a discussão 

sobre beleza negra, autoestima e empoderamento. A participação dos estudantes aconteceu 

mediante adesão, pois durante a semana foi montada uma programação com várias atividades 

diferentes por turno, que eles poderiam escolher para participar. 

Algumas coisas desse dia me marcaram e chamaram a atenção. A primeira foi como 

as meninas prendiam os cabelos, contendo bem a parte da frente, para não haver nenhum 

volume e, se o cabelo era cacheado ou crespo, a contenção do cabelo era ainda mais forte. 

Lembrei-me da minha adolescência, quando eu tinha cabelo partido no meio preso por uma 

piranha e sempre com a frente do cabelo úmida para não haver volume (nessa época, eu fazia 

de tudo para não ter o cabelo volumoso, inclusive química). Lembrei-me de como eu não 

gostava do meu cabelo e como quase nunca usava ele seco (porque o cabelo seco tem mais 

volume). Lembrei-me das químicas feitas, do cheiro do formol, de como odiava ele quando 

estava crescendo por causa daqueles cabelos novos sem forma que a química não dava jeito. 

Percebi também como o turbante causa certo desconforto no ambiente escolar e de 

como o imaginário criado ao seu redor está sempre impregnado de estereótipos, sempre em 

um tom negativo. É a baiana do acarajé, é coisa de macumba, é coisa de empregada, é 

estranho. Ao final de uma das vivências, depois de tirarmos as fotos oficiais, um estudante foi 

ao centro do grupo e disse em “tom de brincadeira”: “agora vamos pegar as vassouras e os 

baldes pra limpar tudo”, entoando a cantiga da novela Escrava Izaura. Tal atitude me deixou 

frustrada, com aquela sensação de que nada ali havia sido feito, mas também me deixou um 

ensinamento: o de que não é apenas uma atividade pontual que acarreta mudanças. 

Em contrapartida, notei também como algumas jovens não queriam tirar o turbante 

depois que terminávamos a vivência e me pediam para ficar com os panos (o que não pude 

fazer, porque tenho poucos tecidos). Algumas moças que haviam apresentado vários 

empecilhos para soltar os cabelos no começo da vivencia, no final da mesma, os deixaram 
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soltos. Ainda havia o movimento repetitivo de passar a mão na parte da frente do cabelo para 

conter o volume, mas não havia mais o aprisionamento excessivo deste. Durante as fotos, 

pude notar que os tímidos e desinteressados estudantes do início muito se diferenciavam dos 

que estavam ali pousando para os retratos, com altivez, presença e força. Tais atitudes não me 

deram o deslumbramento de ter resolvido com a vivência todas as questões ali envolvidas, 

mas me deu a sensação de que uma semente fora semeada para ser colhida, quem sabe, no 

futuro. 

Com o processo da pesquisa já em andamento em 2016 e a decisão de não utilizar 

apenas as atividades desenvolvidas pela Kubata Bantu, mas de buscar um local onde pudesse 

haver uma continuidade dessas atividades, a circularidade me levou mais uma vez para o 

colégio Sabiá.  Não apenas para participar da II Semana de Humanas (que esse ano tinha 

como temática “Comunicação e o Uso da Mídia: a construção de identidades”), para a qual fui 

convidada pela professora de história Dandara, que eu já havia conhecido no ano anterior, 

para ministrar uma oficina novamente e para dialogar sobre a possibilidade de a pesquisa ser 

realizada na escola. 

Combinamos uma primeira conversa na escola, pois, até então, só havia me 

comunicado via Facebook com a professora e a diretora para organizar a vivência da II 

Semana de Humanas e para apresentar a pesquisa para refletirmos e dialogarmos sobre sua 

viabilidade na escola. Como já nos conhecíamos do ano anterior e o feedback tanto dos 

estudantes como dos professores da vivência passada havia sido positivo, a ideia de 

desenvolver a pesquisa na escola logo foi aceita. Começamos, então, a tratar de detalhes da 

pesquisa, como quem seriam os sujeitos e os dias que as vivências poderiam acontecer. 

Quanto à duração, acordamos que a pesquisa duraria três meses com dois encontros por 

semana. Esse tempo seria mais do que suficiente para a interação com os alunos, o 

desenvolvimento das vivências e a realização das entrevistas. Quanto aos sujeitos, tanto a 

professora como a diretora me sugeriram trabalhar com os estudantes do terceiro ano, em 

turno de minha escolha, após o término do ENEM, porque, depois da prova, muitos 

estudantes não continuavam indo à escola para terminar o ano letivo. Assim, a pesquisa seria 

também um auxílio nessa problemática que a escola enfrentava. 

Essa situação nos aponta um problema grave que o ensino médio enfrenta em nosso 

país: a ideia de que sua única função é a preparação para o vestibular ou para o ENEM. 

Atrelar sua existência apenas a uma prova limita as possibilidades dessa fase do ensino, 

tornando-a mecânica e tecnicista. A reflexão, o diálogo, a criticidade e a educação ficam em 

segundo ou terceiro plano, pois o principal é a memorização de conteúdos que podem cair no 
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exame. Com isso, a escola encontra dificuldades de fazer com que os estudantes continuem 

frequentando as aulas após o ENEM, pois essa passa a não ter sentido. 

Esse é um reflexo do processo de colonialidade dos saberes, pois diz respeito ao 

próprio papel da instituição escolar. No desenrolar do processo de dominação em que 

vivemos, as instituições de ensino assumem um papel primordial de criação, validação e 

circulação de ideias e conhecimentos que serão tomados como os únicos válidos. Assim, o 

próprio entendimento do que seria a escola se transforma. No caso do ensino médio, ela deixa 

mais ainda de lado o seu papel de educar, para se reduzir a mero propagador dos 

conhecimentos necessários para ser assertivo no ENEM. Com isso, os jovens passam a não 

encontrar na escola acesso à universidade, pois os colégios públicos não conseguem competir 

com os privados, nem acesso ao mercado de trabalho, nem ferramentas que o ajudem a viver 

melhor, nem um espaço de encontro e experiências lúdicas. Essa realidade esvazia a escola de 

suas potencialidades, tornando-a mera fabricante de foie gras. Essa iguaria da culinária 

francesa consiste em um patê de gordura de fígado de ganso, patos e marrecos, produzido 

através da alimentação forçada desses animais com uma espécie de funil que leva uma grande 

quantidade de alimento diretamente ao estômago. Nessa metáfora, os jovens seriam as aves 

cujas goelas entupimos com conteúdos para serem vomitados na hora do exame. 

A participação dos jovens nas vivências deu-se mediante adesão: os estudantes do 

terceiro ano da manhã que desejassem poderiam participar das atividades. Para isso, depois de 

nossa reunião e de tudo acordado com a direção da escola, fui até a sala do terceiro ano 

acompanhada pela professora Dandara para apresentar o projeto e convidar os jovens. Havia 

poucos alunos em sala de aula. Apresentei-me como a estudante que sou para que os jovens 

vissem que nós partilhávamos esse mesmo espaço, o de aprender. Fiz isso para buscar quebrar 

um pouco a barreira que existe entre quem está ali na frente da sala falando e aqueles que 

estão sentados ouvindo e, assim, ter uma melhor aproximação com eles. 

Em seguida, apresentei a pesquisa tomando cuidado para deixar o mais nítido 

possível do que ela tratava e qual era meu objetivo, sem trazer aquele peso da academia em 

minhas palavras. Expliquei como seriam as vivências e sua duração. Mesmo com um número 

reduzido de pessoas do terceiro ano ali presentes, deixamos acordado entre nós, eu, os jovens 

e Dandara, nosso primeiro encontro. Desse modo, iniciei a pesquisa no Sabiá. 

 

2.2 A mudança e o novo campo 
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Ao longo das vivências, no primeiro mês e meio da pesquisa, houve algumas 

dificuldades que, no desenrolar do tempo, acabaram se transformando em empecilhos para dar 

continuidade ao que havia sido planejado – ou seja, os “imponderáveis da pesquisa” 

mostraram toda a sua força e influência. Dentre as dificuldades encontradas, estavam a 

descontinuidade dos encontros e rotatividade dos participantes. Nem sempre os encontros 

aconteciam toda a semana como planejado; por vezes, passei mais de uma semana sem poder 

retomar as atividades, tanto por questões da escola, como provas e aulas de reposição, como 

por questões pessoais. Os participantes, previamente acordados com a escola que seriam 

apenas os jovens do terceiro ano da manhã, variavam entre as três séries do ensino médio. Por 

vezes, senti que as vivências eram utilizadas pela escola para “dar um destino” aos alunos e 

alunas que estavam na coordenação ou atrapalhando muito em sala de aula. 

Tudo isso se agravou com o término do ano levito, pois os alunos (que teoricamente) 

eram os sujeitos da pesquisa não estavam mais na escola. Vi-me impelida a começar uma 

nova trabalho com uma nova turma, quando as aulas fossem retomadas devido às dificuldades 

de manter o contato e fazer as entrevistas com os estudantes que haviam participado da 

pesquisa, até então. Outro fator para essa decisão foi a minha sensação de desorganização 

sobre como a pesquisa estava acontecendo. No início desse ano de 2017, retomei meus 

contatos com Dandara que me chamou a escola para uma reunião para organizarmos meu 

retorno. 

Ao chegar à escola, fui conduzida à sala da coordenação onde a diretora me recebeu 

e me explicou que houve mudanças na escola: a partir desse ano, o Sabiá faz parte do sistema 

de escolas integrais do Estado, passando a ter uma carga horária de 9 horas-aula por dia. 

Dessa forma, os antigos horários livres para a pesquisa já não existiam mais, já que os jovens 

passaram a ter aulas tanto no turno da manhã como no da tarde. Como única alternativa, fui 

convidada para assumir uma das disciplinas optativas que agora compunham o quadro 

curricular da escola: a aula de dança. Essa aconteceria uma vez por semana, durante duas 

horas, e, nesse período, eu poderia dar a aula e fazer a pesquisa. 

A proposta me balançou, pois tenho experiência com dança por conta de minhas 

vivências na cultura popular, por ser uma das minhas paixões e pela possibilidade de eu ter 

um horário semanal fixo em que eu poderia desenvolver minha pesquisa com calma e 

organização. Contudo, não pude aceitar a oferta. Primeiro, porque essas disciplinas devem ser 

ministradas pelos próprios professores da escola e, segundo, por ser bolsista no mestrado. 

Mais uma vez, as veredas dos matos e sertões fazem com que eu me perca dentro de seu 

labirinto; mais uma vez, encontrei-me sem rumo e sem campo de pesquisa. 
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Estar perdida é uma sensação agoniante: respirar fica difícil pelo peso de 20 quilos 

que a caixa torácica parece, a cabeça fica em estado de alerta funcionando a mil por hora, sem 

descanso, e o medo é uma companhia fiel de todos os instantes. Caminha-se mesmo sem 

saber para onde se vai, porque a sensação de estar parada é ainda mais aterradora, já que o 

tempo nunca se perde e continua seu percurso sem nunca parar. O tempo da academia, 

inclusive, é ainda mais cruel, pois ele não tem olhos para enxergar para além de si e sua 

lógica. 

Depois de alguns dias vagando sem destino entre angústias e prazos a cumprir, um 

encontro informal com Anita me mostrou que trilha seguir. Mais uma vez, a música de Chico 

César veio embalar meu percurso de pesquisa e me ensinar que “vai só procurando e acha sem 

saber”. A afetividade me trouxe boas companhias em minha vida e Anita é uma delas: 

partilhando ideais e nos fortalecendo enquanto educadoras desde a universidade, foi dela o 

convite para participar da I Semana de Humanas da Escola Sábia em 2015. Ela também estava 

presente em minhas oficinas na II Semana de Humanas nesse colégio, mas como participante 

por estar lotada em outra escola. Nesse dia, ela me fez o convite para fazer uma atividade 

similar na sua escola. Ao lhe contar todo o meu itinerário e falar da pesquisa, ela me pediu 

que eu fosse para a Escola Andorinha, onde atualmente é docente, para apresentar meu 

trabalho ao seu coordenador pedagógico, pois a escola muito se interessava por esse tipo de 

projeto e estava sempre aberta a atividades. 

A Escola Andorinha é uma escola antiga de Fortaleza, com 131 anos de existência. 

Localizada no bairro Centro, sua edificação foi construída para abrigar a antiga Escola 

Normal, funcionando atualmente em regime integral com carga horária de 9 horas-aula por 

turno. Quarenta e dois professores compõem o quadro docente e a gestão conta com uma 

diretora, duas coordenadoras pedagógicos, um assistente financeiro, secretária e quinze 

servidores de segurança e limpeza (dos quais, treze são terceirizados). Existe uma sala de 

vídeo, uma sala de informática, uma sala de multimeios, uma sala de arquivos, uma sala de 

reprografia, uma sala para o PIBID, uma sala para a coordenação pedagógica, a secretaria, a 

sala dos professores, quinze salas de aula e uma sala para gestão.  Seu quadro discente é 

composto por 555 jovens de ambos os sexos, sendo seis turmas de primeiro ano, quatro 

turmas de segundo ano e quatro turmas de terceiro ano, todas do Ensino Médio. Como na 

escola Sabiá, os jovens são oriundos de outros bairros da cidade. 

Outra similaridade que as duas escolas apresentam é serem ambas de ensino integral, 

ou seja, os jovens têm aulas durante os turnos da manhã e da tarde. Tal semelhança é uma 

coincidência do acaso não sendo um dos critérios para a escolha do campo. Pelo contrário, o 
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fato de o Sabiá, meu primeiro campo de pesquisa, ter se transformado em uma escola de 

regime integral foi o principal motivo de minha mudança de campo. Já na Escola Andorinha, 

a questão do regime integral em nenhum momento apareceu como um empecilho para que a 

pesquisa não ocorresse e esse fator só foi comentado para que eu pudesse escolher a melhor 

maneira de conduzir a pesquisa – como quem seriam os participantes, os horários e os dias 

das vivências. 

Poucos dias depois de minha conversa com Anita, visitei pela primeira vez a escola 

para conversar com o coordenador pedagógico da área de Humanas, João, e apresentar-lhe 

minha pesquisa. No dia marcado, cheguei à escola um pouco antes do horário combinado; ao 

entrar, a arquitetura do Andorinha me fascinou com seu casarão senhorial que arrodeava um 

grande pátio com uma piscina ao meio. À sua frente, outro prédio construído, esse mais novo, 

destoava da atmosfera histórica provocada pela fachada preservada. 

Fui conduzida por Anita à sala da coordenação pedagógica para conversar com João, 

que já me aguardava. Apresentamo-nos e iniciamos a conversa: falei de minha trajetória, da 

pesquisa e seu objetivo, dos problemas que haviam acontecido no outro campo e porque eu 

estava ali agora. João imediatamente disse que a escola estava de portas abertas para me 

receber, mas que, antes de me dar uma resposta, era necessário conversar com a direção da 

escola. Mesmo assim, conversamos sobre como a pesquisa seria desenvolvida no Andorinha, 

falamos principalmente sobre quem seriam os sujeitos e quais os horários em que as 

atividades aconteceriam. Por ser uma escola de ensino integral, essas questões precisavam ser 

bem planejadas e acordadas; afinal, os jovens tinham aula durante todo o dia, tendo apenas 

um dia da semana para sair mais cedo. 

Ele me sugeriu que fizesse a pesquisa em um desses dias em que a série sai mais 

cedo e escolhemos, juntos, trabalhar com os estudantes do segundo ano, por não estarem 

ainda muito focados no ENEM nem serem novatos no Ensino Médio, como os do primeiro 

ano. Assim, durante três meses, tempo de duração da pesquisa, haveria menos possíveis 

contratempos, como, por exemplo, os aulões do ENEM. 

O momento, então, acordado para a pesquisa foi a quinta-feira, de 11 horas até as 

12:30 horas, quando era servido o almoço. Os participantes seriam escolhidos mediante a 

inscrição e o preenchimento de vinte vagas disponibilizadas. Esse número foi estipulado entre 

nós, por ser uma quantidade que permite desenvolver atividades e dinâmicas em grupos, sem 

abarcar um número muito grande de alunos. 

João, particularmente, teve receio de que se muitos alunos fossem, seria difícil para 

que eu conseguisse “dar de conta” das vivências. Ele também me disse que a disciplina para 
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com os jovens era por minha conta, pois só deveriam ficar na escola e ter direito ao almoço 

aqueles que fossem participar da pesquisa. Esse controle, portanto, seria de minha 

responsabilidade. A exigência de disciplina dentro do Andorinha é muito forte: para inibir as 

escapadas durante a aula, a escola implementou um sistema de crachás. Para os alunos 

estarem fora de sala no horário de aula por qualquer motivo, é necessário que eles estejam 

com um crachá que é disponibilizado apenas pelos professores. Ou seja, para ir ao banheiro, 

por exemplo, os jovens têm de ir até o professor que está dando aula naquele momento e 

informar o motivo para precisar sair da sala; somente quando esse lhe entrega o crachá, o 

aluno pode sair de sala e deve regressar à sala antes do fim da aula do professor que lhe 

disponibilizou o crachá. Durante o andamento da pesquisa, tive algumas complicações com 

essa disciplina, principalmente no que tange à questão do almoço e em relação a alguns 

jovens que usavam as vivências como desculpa para não irem embora da escola. Tratarei 

dessas questões com mais cuidado no capitulo referente aos relatos de campo. 

No dia seguinte, regressei à escola como combinado, para conversar com a diretora 

da instituição. Dessa vez, encontrei na sala da coordenação pedagógica rostos conhecidos, 

como o de Alcatune, que era então professora de História do Andorinha. João me recebeu 

com alegria e destacou minha pontualidade, apresentando-me a todos que ali estavam e aos 

que iam entrando na sala. Ele me apresentou para a outra professora de História da escola, 

Teresa, mostrando meu plano de trabalho, entregue a ele no dia anterior, e lhe dizendo que 

poderíamos desenvolver parcerias. Sentamo-nos lado a lado e conversamos sobre a atividade 

sugerida por João, que se referia à vivencia em que dialogamos sobre personagens negros da 

história do Brasil. Por estar dando aulas sobre as revoltas do Período Colonial e da Primeira 

República brasileira aos alunos do segundo ano, me alinhei ao conteúdo da sala de aula, 

aprofundando determinados personagens. 

No Andorinha, notei que a divisão de tarefas e “subáreas” marca profundamente a 

realidade da escola. João, por exemplo, teve o cuidado de me apresentar aos coordenadores 

pedagógicos das demais áreas, aos professores e, principalmente, a direção. Ele também pediu 

para que tocasse minha mbira, instrumento que me acompanha em minha vida, como para 

mostrar um pouco do que seria minha pesquisa. Quando a diretora chegou, ele pediu que eu 

tocasse novamente para ela poder ouvir e não sei se foi pelo encantamento pela mbira ou se 

foi pela conversa prévia de João que nossa conversa foi rápida e mais relativa aos detalhes de 

como a pesquisa aconteceria. 

Com tudo oficializado, inclusive via documento, combinei com João meu retorno 

para passar em sala, apresentando a pesquisa e convidando os alunos para fazer as inscrições. 
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Na terça-feira da semana seguinte, regressei à escola uma hora antes do horário do intervalo 

para poder passar em sala e no recreio ficar no pátio fazendo as inscrições. Ao chegar, tive 

dificuldades de encontrar João, pois o dia a dia da escola não dá trégua e todo dia são vários 

assuntos a resolver. 

Com medo de não conseguir passar em todas as salas antes do recreio, pedi a uma 

das professoras que havia conhecido no primeiro dia para me acompanhar. Para minha sorte, 

sua aula era em uma turma de segundo ano. Acompanhada de minha mbira, apresentei-me aos 

jovens como estudante igual a eles, disse do que se tratava minha pesquisa e meus objetivos, 

convidando-os para participar. Por acreditar que a curiosidade é algo importante para se 

conhecer e aprender, ao final de minha apresentação em casa sala, sempre pedia licença a 

todos para tocar um pouco da mbira para eles ficarem com o gostinho do que iria acontecer. 

Ao digitar as primeiras melodias, as vozes se cessavam e os olhares ficavam atentos. Foi 

assim em todas as salas. A mbira parece ter uma língua que fala a todos os seres. Em uma das 

salas, os jovens começaram a batucar na cadeira acompanhando o ritmo que eu estava tocando 

e não pude conter meu sorriso. 

Ao passar por todas as turmas, fui à sala dos professores para beber água e me 

preparar para as inscrições. Quando estava na porta, escutei a sirene tocar, anunciando o 

intervalo. Caminhei até a sala da coordenação pedagógica, onde seriam feitas as inscrições, e 

fui cercada por uma manada desgovernada de jovens que corria em minha direção. Fiquei 

impressionada, porque não esperava tantas pessoas nem tanto desespero. Como as vagas eram 

limitadas a 20, os jovens correram para garantir a sua. Fiz uma fila na frente da porta da sala 

de coordenação pedagógica para organizar as inscrições e, como houve grande procura e os 

jovens estavam entusiasmados, acabei aumentando o número de vagas para vinte e cinco. 

Contudo, ainda tive de fazer uma pequena lista de espera, caso alguém desistisse. 

Assim, recomecei mais uma vez minha jornada, agora no colégio Andorinha. 

 

2.3 A construção das vivências 

 

Os ciclos de vivências que aconteceram nas escolas tinham por objetivo possibilitar 

experiências de descolonização do conhecimento, mediadas pelo trabalho da Kubata Bantu. 

Construí essas vivências partindo da cosmossensação africana (OYÉWÚMÍ, 1997) de alguns 

povos Bantu, principalmente banta, contrapondo-nos à hegemonia de um modelo 

eurocentrado de saber e educação. Sendo assim, as atividades foram cruciais para a pesquisa, 

pois eram elas um palco onde todo o novelo de desenrolaria. Dediquei horas e dias à sua 
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concepção e organização, tendo sido uma das etapas mais exigentes da pesquisa por requerer 

de mim esmero, trabalho e atenção redobrados. No planejamento, utilizei os conceitos de 

oralidade, ancestralidade e encantamento como o chão do qual parti para pensar e construir as 

vivências. 

Opto por usar o termo cosmossensação em lugar de cosmovisão por compreender 

que os valores que orientam a forma como interagimos com o mundo não se restringem 

apenas à visão, mas se faz presente em todos os sentidos (audição, olfato, paladar, tato). A 

nigeriana Oyèrónké Oyéwúmí (1997) afirma que, principalmente no Ocidente, o 

conhecimento se vincula a uma determinada concepção que privilegia a perspectiva visual do 

saber, mas, ao se trabalhar com povos que consideram os outros sentidos para significar suas 

relações com o conhecimento, é necessário expandir essa ideia. 

 

The term “worldview”, which is used the West to sum up the cultural logic to a 
society, captures the West’s privileging of the visual. It is Eurocentric to use it to 
describe cultures that may privilegie other senses. The term “world-sense” is a more 
inclusive way of describing the conception of the world by diferente cultural groups. 
In this study, therefore, “worldview” will only be applied to describe the Western 
cultural sense, and “world-sense” will be used when describing the Yorùbá or other 
culturas that may privilegie senses other than the visual or even a combination of 
senses.(OYÉWÚMÍ, 1997, p. 02 - 03). 

 

Seguindo as pegadas deixadas por Oyéwúmí (1997), utilizarei na pesquisa a 

nomenclatura cosmossensação para me referir à lógica cultural africana, principalmente banta. 

Esses povos se valem de todos os sentidos em suas relações com o conhecimento, não 

havendo hierarquias entre eles. Cada sentido assume o centro da teia quando for necessário, 

mas sempre interligado a todos os outros. Sendo assim, o termo cosmovisão não abarca todas 

as dimensões que esses povos trazem. 

A oralidade não se restringe apenas a contar histórias ou à transmissão via palavra 

falada de algo. Ela diz respeito a quem somos e de como nos colocamos diante do mundo 

(VANSINA, 2010). Sem operar dentro da lógica cartesiana em que tudo está separado em 

categorias distintas, ela é ao mesmo tempo “religião, conhecimento, ciência natural, iniciação 

à arte, história, divertimento e recreação” (BÂ, 1982, p. 03). É uma unidade que não é uma, 

mas que gera o indivíduo em toda a sua totalidade. Por isso, é comum se ler e ouvir que ela é 

“uma atitude diante da realidade”, pois não é algo abstrato que paira no ar; ao contrário, está 

conectada à comunidade, aos ancestrais e a si mesmo. A oralidade é uma atitude diante do 

mundo em que tudo e todos estão ligados e interagem como um todo único. 
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Dentro de algumas sociedades africanas, a palavra é força vital, é vida. Eduardo 

Oliveira (2006) discorre que a força vital dentro da perspectiva de mundo africana é “[...] a 

própria manifestação do sagrado que sustenta o universo e permeia a relação entre os homens 

e entre eles e a natureza. Presente na esfera da produção, da socialização, e da família, é na 

palavra que a Força Vital manifesta-se com toda a sua vitalidade.” (OLIVEIRA, 2006, p.46 – 

grifos do autor).  Ao discorrer sobre o poder da palavra dentro da África negra, Bâ (2003) diz 

que essa traz dentro de si a capacidade de criar e transformar o mundo por ser ela mesma uma 

fração da força vital. Ou seja, encontra-se em relação direta com a conservação ou ruptura da 

harmonia no homem e no mundo que o cerca. Em alguns mitos africanos sobre a gênese, a 

fala aparece como a materialização das forças. Na tradição bambara (savana do sul do Saara), 

o mito de criação do universo e do homem diz que quando o ser supremo, Maa Ngala, fala 

“pode-se ver, ouvir, cheirar e tocar sua fala” (BÂ, 2003, p. 05). 

Para a presente pesquisa, tomei essa reflexão sob outra perspectiva: se a palavra 

encontra-se em relação contínua com a conservação ou ruptura da harmonia do mundo, 

através dela pode-se criar e recriar a vida que nos cerca. Nessa pesquisa, a oralidade assume 

essa dupla função: através dela, em suas múltiplas dimensões, busco romper com a lógica 

eurocentrada, capitalista, racista, patriarcal e machista que pauta nossas relações, mas também 

busco “esculpir” outro modo de se relacionar com o mundo, com a vida. Através da oralidade, 

resgatamos falas, os registros de memórias, das conversas em roda, das histórias de vida, da 

subjetividade vivenciada através da música e do corpo, da contação de histórias reais de afro-

brasileiros que marcaram a história do país. Construímos narrativas e conhecimentos 

juntamente com os jovens, que se contrapunham à metanarrativa8 difundida pelas instituições 

de ensino e que apresenta a história, a cultura, os conhecimentos e os valores do povo negro 

de forma subalterna. 

Ao fazer isso, estou colocando em cheque as verdades ditadas assim como todos os 

padrões e pressupostos que parecem naturais. Proponho entender que o local do negro dentro 

da sociedade, como o outro destituído de todas as suas faculdades e direitos, é assim 

apresentado por ser necessário para a manutenção e perpetuação do capitalismo. Mesmo a 

subjugação do povo negro sendo mais antiga do que ele, tendo iniciado no período colonial, o 

capitalismo dela se apropria e a reconfigura. A dominação e as hierarquias são ontológicas do 

sistema-mundo em que vivemos, ou seja, elas são primordiais para sua existência. 

                                                 
8 Entendo metanarrativa como um termo literário e filosófico que se refere às narrativas que se apresentam como 
visões totalizantes da história, que se apresentam como verdade absoluta sobre determinado conhecimento ou 
temática. 
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Compreender e ter ciência sobre esse fato possibilita não sermos destruídos subjetivamente 

pelos padrões aos quais nunca vamos alcançar ou nos encaixar, porque eles não foram feitos 

para nós, e gestar formas outras de sociabilidade que partam de outros paradigmas. Por isso, a 

oralidade tem uma dupla função dentro da pesquisa, como disse agora há pouco: a função de 

ruptura e a de resistência. Desvelando e se contrapondo às formas como a colonialidade se 

apresenta em nosso cotidiano, busco romper com ela e, assim, gerar outras possibilidades de 

vida. Vida para construir outra realidade, outro mundo. 

Essa energia, que é vida, emana da ancestralidade. Não sendo apenas um “simples” 

culto aos antepassados, mas uma maneira de conhecer e conceber o mundo que provém dos 

conhecimentos, da força e da subjetividade que percorrem tempo e gerações através da língua, 

das memórias, do repertório corporal, da cultura. Sendo assim, a ancestralidade não pertence a 

um único lugar ou povo, ela está presente em todo o mundo, sendo formada a partir das 

experiências sociais, históricas e ideológicas de cada um. Existe a ancestralidade indígena, 

ancestralidade viking, ancestralidade cigana, mas aqui opto pela ancestralidade africana, não 

por um ideal romântico de África além-mar, mas a partir desse Brasil africanizado que se 

constituiu mediante as cosmossensações, os valores e os conhecimentos desses povos. 

Dentro dessa cosmossensações africana a ancestralidade é simbolizada pelo chão. 

Esse não está ligado apenas à sobrevivência do corpo, um lugar de onde tiramos nosso 

sustento, mas como território visceralmente ligado à própria constituição do ser. Nas 

manifestações culturais populares brasileiras, notadamente as de matriz africana e nas danças 

das religiões afro (umbanda e candomblé), vemos um princípio de intimidade com a terra, 

lugar de onde emana energia sagrada de criação que percorre todos os seres e coisas. Para essa 

pesquisa, o conceito de ancestralidade é esse chão fértil, pois, mesmo trabalhando a partir da 

ótica africana, ela não limita ou castra que outras ancestralidades emanem e constituam os 

sujeitos da pesquisa. Aí está sua riqueza!! A ancestralidade é um signo da resistência 

afrodescendente e não é minha intenção, nessa pesquisa, me apropriar desses signos para 

outros debates. Ao contrário, acredito que, para gestar outro mundo divergente do sistema-

mundo que vivenciamos atualmente, é necessário partir de paradigmas que não sejam apenas 

aqueles desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos. Outros paradigmas, outras formas de 

conhecer, ser e se relacionar com o mundo. A ancestralidade se apresenta como esse 

catalisador: por meio dela, me ressignifico, me reconstruo e essa ressignificação dá-se pelo 

encantamento. 

Ao falar de encantamento, Oliveira (2007) diz que ele nos permite criar mundos, mas 

não qualquer mundo, pois “o olhar encantado constrói um mundo encantado” (OLIVEIRA 
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2007, p. 259). Oliveira (2007) fala que a modernidade produzida pelo sistema-mundo 

capitalista causou um processo de desencantamento do mundo. A cultura sendo a forma como 

apreendemos a realidade, em nossa sociedade atual, reforça esse processo, pois está 

impregnada por esse modo de ver o mundo fragmentado, individualizado, apartado da 

ancestralidade, eurocentrado. Ao buscar romper com essa lógica, o autor nos convida a criar 

outros mundos onde os sentidos e as percepções são gestadas e regidas pelo encantamento 

emanado da ancestralidade. Nas suas palavras, o encantamento “[...] é uma ‘fantasia’ que 

engendra realidade” (OLIVEIRA, 2007, p. 52), nos afetando, despertando e transformando. 

Outra autora que discorre sobre essa questão é Adilbênia Machado (2014). Em sua 

dissertação, ao estudar a ancestralidade e o encantamento como inspirações formativas, ela dá 

continuidade ao pensamento de Oliveira (2007), entendendo o encantamento como uma ação 

política, ética e estética da ancestralidade, como filosofia de praxis. Ela diz que o 

“encantamento [...] potencializa o desejo de criar mundos melhores, de compartilhar modos 

outros de pensar, sentir, agir, não caindo na armadilha de pensar como o melhor caminho, mas 

sim aquele que acredito e sigo.” (MACHADO, 2014, p. 19). 

Partindo das reflexões desses autores e buscando me desviar dessa armadilha, trilho 

aqui o meu caminho, o meu encantamento para assim construir esse mundo (que não é só 

meu). Como disse a Machado (2014), não existe o melhor caminho, mas aquele que melhor 

me representa e me ajuda a chegar aonde desejo. Meu planejamento das vivências levou essas 

questões em consideração; por isso, trago ao meu auxílio a oralidade, o encantamento e a 

ancestralidade como formas de enfrentamento perante a colonialidade. 

Tendo dito isso, me arrisco e ouso discorrer sobre o que é esse encantamento para a 

pesquisa. Entendo este elemento não apenas como o sentido de ser seduzido por algo. Como 

uma vez me disse o contador de histórias Sunny do Senegal Nigéria, em uma aula sobre o uso 

dos contos no ensino, a sedução é passageira, funcionando apenas enquanto se está presente, 

já o encantamento fica para além disso. Aqui entendo o encantamento a partir da mesma ideia 

de quando se fala “mestre não morre, mestre se encanta”: vira um ser encantado que vence a 

morte e vive na eternidade como um novo ser. A ancestralidade me encanta nesse mesmo 

sentido, em que morre o antigo para renascer o novo, um ser “encantado”, em que o divino e o 

terreno se fundem, criando algo que se equilibra entre esses dois polos, em que não se 

pertence mais a nenhum deles, mas a esse entre-lugar que é o encantamento. 

Nessa pesquisa, o encantamento aparece como essa possibilidade “de se encantar” 

através da ancestralidade, da oralidade e do pertencimento, criando outro mundo, outra 

realidade, outro modo de ser. Esse estar e se relacionar com o mundo toma a cosmossensação 
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africana (OYÉWÚMÍ, 1997) não de forma romântica, mas revolucionária e combativa contra 

esse mundo racista, machista, segregador e colonial em que vivemos. Tomo a oralidade como 

um dos estandartes dessa empreitada, porque ela integra em si elementos diversos como o 

corpo, a música, o instrumento, as feições e intenções, o silêncio, o respeito ao mais velho, o 

saber escutar. Nela, o conhecimento não está compactado e fragmentado em caixas, ele é 

circular e transversal – um exemplo: não há como falar sobre mbira sem passar pela história 

do Império Mononotapo, as migrações da região da Manica, os cultos aos antepassados, o uso 

do bute, toda a cultura que se constrói em seu entorno. Para essa pesquisa, a oralidade traz 

essas características através da gama de saberes que ela carrega. 

Já os Bantu são povos que, dentro da pesquisa, são de fundamental relevância, sendo 

imprescindíveis para refletir e construir as vivências. Contudo, a palavra Bantu abarca dentro 

de si uma quantidade enorme de países e povos e falar de todos eles durante as atividades 

seria uma tarefa, para mim, impossível, tanto pela vastidão que o termo engloba (quase todo o 

Centro/Sul do continente africano), quanto pelo meu desconhecimento de todos os universos 

contidos dentro dessa designação. Pensando nessas questões, decidi me ater a algumas regiões 

e povos para que não abordasse os Bantu de forma genérica. 

Escolhi, então, trabalhar com os povos Bantu da região de Angola e do Congo. 

Nesses países, estão os povos falantes das línguas Quibundo e Kikongo, que têm grande 

influência tanto na semântica como na morfologia do português que falamos em nosso país, 

sendo também povos de extrema relevância na formação cultural do Brasil. Escolhi também 

trabalhar com os Shonas, povo Bantu da região do Zimbábue, pelo trabalho que já desenvolvo 

na Kubata Bantu, tomando como referência esse povo, por exemplo, no estudo da mbira; no 

estudo das suas cantigas tradicionais, na confecção artesanal de instrumentos como a 

magagada. Busquei nas suas cosmossensações (OYÉWÚMÍ, 1997) e conhecimentos a 

matéria sobre a qual trabalhei em sala de aula. Não era de meu interesse fazer dos jovens 

experts em povos Bantu, mas pretendia que, através da história, dos saberes, das memórias e 

de suas heranças no Brasil, os jovens pudessem refletir sobre suas histórias e trajetórias. Além 

disso, vejo o desconhecimento sobre esses povos e suas heranças, porque esses 

conhecimentos estão fora da escola e porque vivemos um processo muito forte de apagamento 

de nossas raízes. 

Nas vivências, o trabalho com os Bantu se transfigurava através do tambor de crioula 

e do verso de improviso, nos heróis e heroínas negros de nosso país, na mbira, no movimento 

do corpo, nos cantos, na capoeira angola, em conhecer o mapa e a história do continente 
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africano, em conhecer a diáspora e seus resultados, em entender a importância de nossa 

trajetória e da dos que vieram antes de nós. 

Por ter passado por dois campos empíricos ao longo da pesquisa, o ciclo de vivências 

sofreu alterações de uma escola para outra, a fim de poder melhor me adaptar à realidade e à 

necessidade de cada uma. No Sabiá, o planejamento do ciclo foi mais longo e buscava 

trabalhar questões como história, memória e pertencimento. 

Com a mudança de campo, foi necessário um novo cronograma para que as vivências 

se adequassem à sua nova realidade. Reduzi o número de vivências por conta do tempo 

disponível para a realização da pesquisa, indo de 17 para 9 o número de encontros. Os três 

meses de duração acordados com a coordenação pedagógica da escola, na prática, viraram 

dois e meio, por conta do calendário de provas da instituição. Além disso, passei a ter apenas 

um encontro por semana com os alunos, e não mais dois como aconteciam no Sabiá. Isso fez 

com que eu tivesse de retirar algumas atividades, reformular outras e adicionar algumas mais. 

Mesmo havendo mudanças na quantidade e na natureza dessas vivências, não mudei o 

referencial a partir do qual elas foram pensadas, portanto, sua essência ainda era a mesma. A 

ancestralidade, a oralidade e o encantamento permaneceram como o chão a partir do qual 

gestei planejei e executei as vivências. De forma semelhante, também não mudei a referência 

aos Bantu, aos povos do Congo e de Angola e ao povo Shona do Zimbábue. 

Questões como história, pertencimento e memória permaneceram no meu plano de 

trabalho, sendo agora um dos principais objetivos da pesquisa a difusão entre os jovens de 

referenciais positivos do povo negro que se opusessem ao estereótipo do negro escravo. Isso, 

porque, ao realizar a primeira atividade no colégio Andorinha, pedi para que os participantes 

transfigurassem esteticamente o que entediam por ancestralidade, conhecimento e negritude e 

o negro apareceu somente retratado através do negro escravo. A escravidão aparecia nas 

fotografias e desenhos produzidos pelos jovens como uma condição ontológica do povo 

negro, não se concebendo o povo negro para além desse estereótipo. 

Para Wanderson Flor (2016), uma das bases do racismo é a criação e a difusão de 

imagens e imaginários dos africanos e africanas que foram escravizados, de maneira a 

restringi-los única e exclusivamente à função de escravos. Essas representações de caráter 

negativo fizeram com que relegássemos a último plano tudo o que fizesse referência à 

presença das heranças africanas como elementos formativos de nossa história e identidade, 

consentindo, por vezes, que esses fossem citados apenas como primitivos, atrasados e 

excêntricos.  
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A busca por ressignificar essas representações, afirmada no contexto político da 
educação antirracista, afirma outras imagens a serem supostas e construídas por 
meio de reconsiderações sobre história do continente africano e das pessoas 
africanas, sobretudo em sua capacidade de pensar, produzir conhecimento, valores, 
cultura e filosofia. (FLOR, 2016, p. 205). 

 

Contrapor-se a essas representações faz-se urgente! A partir dessas imagens 

negativas, são introjetadas e naturalizadas ideias e valores sobre o povo negro que vão ressoar 

na vida cotidiana ditando os lugares e espaços reservados a eles. Para se opor a isso, é 

necessário outro olhar sobre a História (e todos os demais conhecimentos) para se desvelar o 

que foi encoberto, para se compreender a estruturação de nossa sociedade atual e entender o 

papel do racismo para sua conservação. Essa oposição faz saber que na história do povo negro 

há muito mais do que escravidão, violência e luxúria, que há resistências, conhecimentos 

milenares, arte, beleza e intelectuais fantásticos para que os jovens saibam que não é apenas o 

flagelo da escravidão que diz tudo sobre o negro. 

Pensei as vivências tendo em mente esses questões. Abaixo, compartilho duas tabelas 

para uma melhor visualização e entendimento de como planejei os ciclos de vivências. 

 

Tabela 1 – Planejamento dos ciclos de vivências na Escola Sabiá 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURA

ÇÃO 

 
 
1 

  
 
Apresentação 

Apresentar aos 
jovens a pesquisa e 
ter o nosso 
primeiro contato. 
Para isso busquei 
trazer o corpo 
como fonte 
primeira do 
conhecimento. 

 
Apresentação da 
pesquisa para os 
participantes, entrega a 
TECLA aos jovens e 
atividade com a cabaça. 

 
 
Um 
encontr
o de 1h 

(continua) 

 

 

 

 

(continuação) 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURA

ÇÃO 
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2 e 3 

 
 
Mulher negra 
e a mídia (II 
Semana de 
Humanas) 

Refletir em como o 
povo negro é 
representado pela 
mídia através de 
propagandas e 
programas 
televisivos, 
principalmente as 
mulheres. 
Ao final houve 
uma batalha de 
MCs cujo tema era 
o povo negro e a 
mídia. 

Utilizando notícias da 
semana, observar o 
papel da mídia da 
criação das nossas 
prioridades e gostos. 
Construção coletiva de 
um ranking de como os 
negros apareciam nas 
propagandas e 
programas. Observar 
imagens de 
propagandas com 
negros e as ideias que 
elas passavam. 
Construção coletiva de 
uma música. 

 
Dois 
encontr
os de 
duas 
horas 

 
 
4 

 
 
O meu baobá 

Trabalhar a 
memória e 
pertencimento dos 
jovens a partir de 
suas histórias de 
vida 

Construção do baobá, 
árvores que 
acompanharão cada 
jovem em nossa jornada 
e que serão alimentados 
ao longo da pesquisa, 
fazendo parte do mural 
que será construído ao 
longo das vivências 
para ficar na escola 
após a pesquisa. 

 
Um 
encontr
o de 
duas 
horas 

 
5 

 
O que é 
negritude? 

Conversa com os 
jovens sobre o que 
é ser negro, o que é 
ser afrodescendente 
e o que eles 
entendem por 
negritude. 

Roda de conversa e o 
inicio da construção 
coletiva do mural que 
ficará para a escola. 

 
 Um 
encontr
o de 
duas 
horas 

 
 
6 e 7 

 
 
Conhecendo 
África 

Fazer um panorama 
geral com os 
jovens sobre o 
continente africano 
e sua historia, 
enfocando nos 
povos Bantu e 
numa visão do 
continente que não 
seja fatalista. 

Confecção de dois 
mapas: o primeiro do 
continente africano e 
seus povos e o segundo 
o mapa da diáspora 

 
Dois 
encontr
os de 
duas 
horas 

(continua) 

 

(continuação) 
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VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURA

ÇÃO 

8 Heranças Dialogar e apontar 
quais as heranças 
que esses povos, 
principalmente os 
Bantu, deixaram 
em nosso país. 

Complementação do 
mapa da diáspora 
africana no Brasil 
produzido 
anteriormente com suas 
heranças em nosso 
território 

Um dia 

9 Vivência de 
tambor de 
crioula 

Que os jovens 
pudessem conhecer 
e vivenciar essa 
brincadeira popular 
de matriz negra 
banta 

Conhecer a brincadeira 
do tambor em todas as 
suas dimensões: 
história, toque, canto e 
dança. 

Dois 
encontr
os de 
duas 
horas 

 
 
 
10  

 
 
E negro e 
negra são 
heróis!? 

 
 
Conversar com os 
jovens sobre as 
grandes 
personalidades 
negras da história 
brasileira. 

Através de fotografias, 
conversar com os 
jovens sobre figuras 
negras importantes em 
nossa história como 
Zumbi e Dandara dos 
Palmares, Carolina de 
Jesus e Petra Simoa.  
As fotos e apresentação 
de cada um 
complementará o mural 
que esta sendo 
construído. 

 
 
Um 
encontr
o de 
duas 
horas 

 
 
11,12 e 13 

 
Construção 
de 
instrumento 
étnico 

Construir junto 
com os jovens a 
Kalimba, 
instrumento que é 
inspirado no 
instrumento 
africano mbira. 

Conversar sobre a 
cabaça e sua simbologia 
dentro da 
cosmossensação 
africana, apresentar a 
mbira, sua história e 
sua importância dentro 
da sociedade africana. 
Construção do 
instrumento. 

 
Três 
encontr
o de 
duas 
horas 

(continua) 

 

 

 

 

(conclusão) 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA DURA
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ATIVIDADE ÇÃO 

 
 
 
 
14 e 15 

 
 
 
 
Musicalidade 
e Oralidade 

Dialogar sobre a 
questão da palavra 
na perspectiva da 
cosmossensação 
africana, 
evidenciando a 
nossa 
ancestralidade 
africana que 
sobrevive nas 
pequenas coisas, 
como uma palavra. 
Conversar sobre 
esse português 
afro-brasileiro é 
desmistificar 
verdades arraigadas 
que nos tiram nossa 
africanidade. 

Conversar com os 
jovens sobre o tronco 
linguístico Bantu e sua 
influência no português 
que falamos no Brasil. 
Conhecer algumas 
palavras em Quibundo 
e Kikongo (duas 
línguas do tronco 
Bantu). Construir 
coletivamente uma 
música tendo como 
tema as discussões que 
tivemos até agora 
utilizando para isso 
palavras desse tronco 
linguístico. 

 
 
 
Dois 
encontr
o de 
duas 
horas 

 
16 

 
Fanzine 

Relembrar e 
dialogar com os 
jovens tudo o que 
foi discutido 
durante as 
vivencias. 

Construção coletiva de 
um fanzine com os 
conhecimentos e temas 
trabalhados durante as 
vivências para ser 
distribuído na escola. 

Um 
encontr
o de 
duas 
horas 

 
17 

 
Encerrament
o 

Encerramento da 
pesquisa com uma 
roda para saber 
como foi para cada 
participante. 

Roda de conversar para 
avaliação da pesquisa, 
finalização do mural, 
distribuição dos 
fanzines na escola e 
momento de 
confraternização 

Um 
encontr
o de 
duas 
horas 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 2 – Planejamento dos ciclos de vivências na Escola Andorinha 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURAÇÃO 

 
 
1 

 
 
Apresentação 

Conhecer os 
participantes da 
pesquisa e saber o 
que para eles é 
Conhecimento, 
Ancestralidade e 
Negritude. 

A partir de objetos, 
fotografias e música 
os participantes 
“falarem” o que 
entendem por 
Ancestralidade, 
Conhecimento e 
Negritude. 

 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

 
 
 
2 

 
 
 
Pertencimento 

 
 
Trabalhar a 
memória e 
pertencimento dos 
jovens a partir de 
suas histórias de 
vida 

Através do toque da 
mbira e de canções 
tradicionais Shona, 
trabalhar com as 
próprias trajetórias 
de vida dos 
participantes. Em 
um segundo 
momento, a partir da 
música de capoeira 
angola marinheiro 
sou, trabalhar suas 
histórias e 
pertencimento. 

 
 
 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
E existem 
heróis e 
heroínas 
negro? 

 
 
 
 
Conversar com os 
jovens sobre as 
grandes 
personalidades 
negras da história 
brasileira. 

Através de 
fotografias, 
conversar com os 
jovens sobre figuras 
negras importantes 
em nossa história 
como Zumbi e 
Dandara dos 
Palmares, Carolina 
de Jesus e Petra 
Simoa.  
Complementar o 
mural que começou 
a ser confeccionado. 
Divididos em três 
equipes, construção 
de um mural em 
cartolina referente 
aos encontros já 
realizados. 

 
 
 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

(continua) 
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(continuação) 

VIVÊNCIA        TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURAÇÃO 

 
4 

 
Oralidade e 
Musicalidade 

Dialogar sobre a 
questão da palavra 
na perspectiva da 
cosmossensação 
africana 
evidenciando a 
nossa 
ancestralidade 
africana que 
sobrevive nas 
pequenas coisas, 
como uma palavra. 
Conversar sobre 
esse português 
afro-brasileira é 
desmistificar 
verdades arraigadas 
que nos tiram nossa 
africanidade. 

Conversar com os 
jovens sobre o 
tronco linguístico 
Bantu e sua 
influência no 
português que 
falamos no Brasil. 
Conhecer algumas 
palavras em 
Quibundo e 
Kikongo (duas 
línguas do tronco 
bantu). Construir 
coletivamente uma 
música tendo como 
tema as discussões 
que tivemos até 
agora utilizando 
para isso palavras 
desse tronco 
linguístico. 

 
 
 
 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

 
 
5 

 
 
Povos bantus 
e a Diáspora 

Fazer um panorama 
geral com os 
jovens sobre o 
continente africano 
e sua história, 
enfocando nos 
povos Bantu e nas 
heranças e 
permanências 
desses povos em 
nosso país 

 
 
Construção coletiva 
do mapa da diáspora 
africana no Brasil 

 
 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

 
 
6 e 7 

 
 
Construção de 
instrumentos 
étnicos  

 
Construir 
artesanalmente 
junto com os 
jovens a magagada, 
instrumento 
percussivo 
africano. 

Conversa sobre a 
cabaça e sua 
simbologia dentro 
da cosmossensação 
africana. 
Apresentação da 
magagada, sua 
história e sua 
importância dentro 
da sociedade 
africana. Construção 
do instrumento. 

 
 
Dois 
encontros de 
duas horas 

(continua) 
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(conclusão) 

VIVÊNCIA        TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURAÇÃO 

 
 
8 

 
 
Bonecas 
abayomis  

 
Contação da 
história da abayomi 
e repetição da 
atividade do 
primeiro dia 

Confecção das 
bonecas abayomis e 
repetição da 
atividade para saber 
o que é para os 
participantes a 
ancestralidade, o 
conhecimento e a 
negritude. 

 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

 
9 

 
Fim da 
jornada 

 
Encerramento da 
pesquisa e 
finalização do 
mural 

Roda de conversa 
para avaliação da 
pesquisa, finalização 
do mural e momento 
de confraternização 

 
Um 
encontro de 
uma hora e 
meia 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

2.4 Dos instrumentais da pesquisa 

 

Acredito que, quando começamos uma jornada, o mais importante não é a chegada, 

mas o caminho que percorremos, pois é nele que estarão contidos os nossos esforços, as 

belezas e os encantos que tornarão a caminhada inesquecível ou não. Para a minha jornada, 

escolhi não a estrada asfaltada ou de piçarra, mas as veredas dos matos e sertões por onde os 

antigos pisaram. Escolhi não tomar o caminho ditado, designado pela universidade e o cânone 

científico ocidental em que a imparcialidade significa não se ligar de nenhuma forma, em que 

a afetividade e o pertencimento não entram e as sensações são vistas como obstáculos.  

Essa escolha vem do cerne dessa pesquisa em que proponho trazer perspectivas que 

levem ao rompimento com a colonialidade, com esse sistema-mundo em que vivemos, através 

de outras maneiras de pensar, sentir, estar e se relacionar com o mundo, através de outras 

cosmossensações. Assim, busco partir de outro paradigma, alargando os horizontes para além 

da perspectiva euro-americana do mundo. Cada grupo espalhado pelo globo tem suas próprias 

maneiras de pensar, sentir, estar e se relacionar com o mundo, suas próprias cosmossensações, 

sejam eles latinos, orientais, europeus ou africanos. Contudo, nessa pesquisa, quando me 

refiro a cosmossensações, estou ancorada nos africanos. 
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Existia em África, antes da invasão dos povos ditos colonizadores, uma estrutura 
comum aos diversos povos que alicerçavam as dimensões politicas, culturais e 
sociais daquele continente. Essa forma de compreender o mundo privilegia a 
diversidade e a lógica de cada lugar, não impondo um modelo único de se relacionar 
com a vida e o planeta. Mesmo com a dispersam desses povos ao redor do mundo 
através dos processos de Diáspora essas estruturas atravessaram o mar junto com os 
africanos, escravizados ou não, e continuaram estruturando as duas concepções de 
vida e dos seus descendentes (OLIVEIRA, 2006,). 

 

Essa cola que unia e perpassava as estruturas concretas e subjetivas dos povos 

africanos veio com eles dentro dos navios. Nas terras brasileiras, essa estrutura e subjetividade 

africana se ligou visceralmente com as questões de organização da vida social, política, 

cultural e de produção material9 da vida humana. Esse entendimento é importante, porque 

rompe com a ideologia de que existe apenas um modelo organizativo da vida que vem do 

regime dominante (OLIVEIRA, 2006). Esse entendimento também traz para a roda outras 

maneiras de ver, estar e se relacionar com o mundo que partem de paradigmas diferentes do 

europeu. 

A ideia de cultura dentro desta pesquisa também ganha outras dimensões, não se 

limitando apenas a termos ontológicos ou a uma nova metanarrativa10 que vai imperar sobre 

as demais. Entendo a cultura também como um mapa político favorável à transformação 

social (GARCÉS, 2007).  Dessa forma, um pesquisador que se propõe a trabalhar com cultura 

a partir desse entendimento não pode fazê-lo à distância, como um objeto à parte de sua 

trajetória.  

 

En esta concepción, el reflexionador de la cultura no es un ser asséptico, ubicado en 
la distancia, que puede contemplar los fenómenos culturales sin mancharse en ellos, 
sino que está atravessado por los mismos hechos culturales que estudia, y por ello 
mismo se encuentra en uma situación contradictoria de sujeto-objeto, no siempre 
separable e distinguible. (GARCÉS, 2007, p. 218). 

 

Em minha trajetória como pesquisadora, procuro dar destaque a essa dimensão da 

cultura, evitando, assim, limitá-la apenas a uma forma lúdica de entretenimento. Evidencio a 

cultura como força motriz que me faz perceber, indagar e agir sobre a realidade, perpassando 

todos os âmbitos de minha existência. Por vezes, serei questionada ao longo da pesquisa por 

estar intimamente ligada ao meu “objeto” e todas as questões sobre a imparcialidade que o 

cânone científico eurocêntrico muito fala. Contudo, em meu caso, creio ser impossível fazê-la 

de outra forma, primeiro, porque a cultura é um agente na transformação social e foi quem me 

                                                 
9 No sentido de como a sociedade organiza sua produção de bens materiais e simbólicos. 
10 Cf. nota de rodapé 8. 
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levou a questionar as estruturas hierárquicas de conhecimento de nossa sociedade; segundo, 

porque é ela quem me constitui enquanto ser humano em minhas diversas dimensões. 

Esses posicionamentos se refletem em todos os âmbitos dessa pesquisa, seja na 

escolha do meu objeto de pesquisa, do meu referencial teórico ou da metodologia. Porém, sei 

que essa não é a opção mais fácil e que as veredas dos matos e do sertão são caminhos 

conhecidos por poucos, onde podemos nos perder mesmo querendo nos achar. Assim me 

embala a canção: 

 

Caminho se conhece andando 
Então de vez em quando é bom se perder 

Perdido fica perguntando 
Vai só procurando 
E acha sem saber 

(Chico César – Deus me proteja11). 
 

Contudo, estar perdido também é ter a oportunidade de encontrar-se, pois só procura 

quem tem algo a achar. Mesmo que esta coisa seja desconhecida, ela é desejada. Conhecer é 

um ato de busca antes de tudo, é a vontade de encontrar algo. Por vezes, nessa busca, 

acabamos novamente sem rumo, mas existem destinos que não têm caminhos a se chegar. 

Por isso, não procuro um norte metodológico, primeiro, porque não é ao norte que 

desejo chegar; segundo, porque um único rumo linear não me basta. Um único percurso 

metodológico também não. Assim, inspiro-me em metodologias, no plural, para fazer minha 

caminhada. Não me inspiro em qualquer uma, mas naquelas que contribuam para um processo 

reflexivo-transformador, pois fazer pesquisa é um ato de educação, “fazendo pesquisa educo e 

estou me educando [...], pesquisar e educar se identificam em um permanente e dinâmico 

movimento”. (PAULO FREIRE apud BRANDÃO 1984). 

Essa escolha traz consigo bônus e ônus. Optar por tomar a “subjetividade como 

modo de produção do saber e a intersubjetividade como suporte do trabalho interpretativo” 

(JOSSO, 1999, p. 15) traz consigo uma cobrança metodológica ainda mais forte e já perdi as 

contas de quantas vezes fui interpelada pelo interrogatório de perguntas como: “mas isso é 

cientifico?”; “como você vai quantificar isso?”; “como irá conseguir tais informações?”. 

Mesmo não sendo novidade, o uso desses conhecimentos nos projetos e nas pesquisas ainda 

hoje demanda a necessidade de afirmar, de se justificar sempre mais, como se faltasse 

legitimidade ou como se o que produzimos não fosse científico. 

                                                 
11 Tirada do álbum Francisco forró y frevo, de 2008. 
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Sobre esse imperativo de precisar sempre de mais aprovação do que os outros, Josso 

(1999), ao tratar da história de vida como material de pesquisa dentro das ciências humanas, 

ressalta esse “extremo cuidado” que somos levados a ter por escolher outros caminhos 

epistêmicos. “Esse cuidado metodológico exprime bem, parece-me, o desafio epistemológico 

(e os desafios de lugar e poder que lhe estão ligados) relativo ao valor de uso dos 

conhecimentos produzidos e às normas de legitimação de um saber científico” (JOSSO, 1999, 

p. 15). Essa situação mostra as relações de poder relativas ao valor e ao lugar que cada tipo de 

conhecimento vai ocupar, quais são aqueles válidos e quais não são, quais devem estar dentro 

da academia e quais não devem, quais são conhecimentos científicos e quais não são. Isso é a 

colonialidade. 

Aqui considero as inspirações metodológicas que compõem esse trabalho como 

estrelas, iguais àquelas que guiavam os antigos pelas veredas e caminhos, à noite. Elas 

serviam como referência, mas a escolha de ir ou não por determinada trilha era daqueles que a 

estavam trilhando. Eram eles quem sabiam se por ali era ou não seguro, se havia acontecido 

alguma tempestade e mudado o caminho. As estrelas só orientam até certo ponto, porque elas 

indicam os pontos cardeais, mas isso só ajudará se eu souber aonde quero chegar. 

Meu Cruzeiro do Sul é composto pela pesquisa de natureza qualitativa12 (MINAYO, 

2001, 2008) e a pesquisa participante13 (BRANDÃO, 2006). A primeira me é importante por 

entender que é nos sujeitos nela envolvidos que mora sua riqueza, já a segunda, além de 

possibilitar um intercâmbio com outros recursos metodológicos, permite ao pesquisador e ao 

pesquisado serem sujeitos do processo da pesquisa. 

Após a escolha do caminho a ser trilhado, vem a escolha do transporte utilizado para 

chegar ao destino desejado. Essa seleção não é nem foi feita de modo aleatório, pois esses 

transportes só terão valor para o desenvolvimento da investigação se estiverem ancorados em 

um marco teórico que lhes deem sustentação (FARIAS; SILVA; NÓBREGA-THERRIEN; 

SALES, 2010). “O método expressa a maneira como construímos nossa quadro de referência 

da pesquisa” (FARIAS; SILVA; NÓBREGA-THERRIEN; SALES, 2010, p. 68). Para mim, 

                                                 
12 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um 
nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 
pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilha com seus 
semelhantes.  
13 A pesquisa participante caracteriza-se principalmente pelo fato de os sujeitos nela envolvidos não serem 
"sujeitos de pesquisa", no sentido passivo de fornecedores de dados, mas sujeitos de conhecimento. 
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vai um pouco mais além. Ele também é expressão da própria pesquisadora, pois sou quem 

fará a junção e aplicação desses elementos na pesquisa.  

 

Com o pesquisador, a analogia é a mesma, pois encontrou o caminho, identificou as 
técnicas e os procedimentos adequados ao seu objeto de investigação, mas necessita 
ser habilidoso na sua utilização, sensível e criativo em seus passos, para que a 
metodologia escolhida faça a diferença. (FARIAS; SILVA; NÓBREGA-
THERRIEN; SALES, 2010, p. 69). 

 

Ou seja, sem essa ligação entre essas três dimensões (referencial teórico, metodologia 

e pesquisadora), as escolhas seriam feitas de forma mecânica e sem levar em consideração as 

necessidades da própria pesquisa. E essa pesquisa não é algo estático, mas vivo. Por isso, 

exige de nós um planejamento quanto à definição das técnicas da pesquisa – um dos pré-

requisitos da qualidade dos resultados de uma investigação é a maneira como os dados são 

coletados. 

A observação é parte integrante do processo da pesquisa, mas é preciso ser cautelosa 

nessa escolha, pois “a observação como técnica de pesquisa não é uma contemplação beata e 

passiva que fazemos cotidianamente. Também não é um simples olhar atento”. (FARIAS; 

SILVA; NÓBREGA-THERRIEN; SALES, 2010, p. 69). Ela ultrapassa a ação natural, é 

planejada, despida, refletida, porque observar pede uma espécie de desconstrução das lentes 

que desenvolvemos ao longo de nossa vida, para podermos enxergar para além de 

estereótipos, expectativas e desejos. Não falo de neutralidade, imparcialidade, mas da 

disposição do pesquisador aprender com sua investigação, esforçando-se para não trazer para 

dentro dela as respostas para as perguntas que ainda estão sendo formuladas. A observação 

significa “[...] ter olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo” (REZENDE, 1992). 

A observação é um achado de possibilidades, igual àquela fonte dos desejos dos 

livros infantis de onde se pode sair tudo, até mesmo nada. Por isso, o planejamento é 

fundamental, pois a ausência de um rumo pode nos deixar horas vagando perdidos em um 

mesmo lugar.  Partindo dessas ideias, utilizei, nessa pesquisa, um diário pessoal para registrar 

as observações, reflexões, problematizações, sensações das vivências realizadas com as e os 

estudantes do segundo ano do colégio Andorinha.  De maneira semelhante, também utilizei o 

diário da Kubata, um registro em verso já feito pela Kubata Bantu de suas atividades ao longo 

desses anos. Busquei também para enriquecer o trabalho outras lentes e perspectivas das 

vivências na escola, como registros fotográficos, de vídeos e por áudio. 

Aqui as imagens não são apenas uma mera documentação. A fotografia vem sendo 

usada para representar o conhecimento sobre a sociedade desde o século XIX, a partir da 
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sociologia e da antropologia moderna. Ela “pode ser capaz de revelar algum conhecimento 

sociológico que não é acessível por nenhum outro sujeito.” (BANKS, 2009, p. 18). Mesmo 

que o objetivo da pesquisa não seja visual, a imagem configurou-se como um método de 

coleta de informações a partir de fotografias produzidas pelos próprios sujeitos ao longo do 

processo da pesquisa sobre as temáticas trabalhadas como ancestralidade, negritude e 

conhecimento. Essas imagens evocam comentários, juízos de valor e discussões que algumas 

vezes não são ditos durante as vivências e entrevistas, mas que são revelados pelas lentes. 

Quando se utiliza esse tipo de técnica, é necessário ter em mente que as fotografias 

são representações de momentos específicos e que seu significado depende do contexto em 

que ela é produzida. Durante a análise, essas dimensões precisam ser levadas em 

consideração. Mesmo assim, as imagens produzidas aparecem como fonte informações 

relevantes dentro da pesquisa na medida em que revelam as perspectivas dos próprios sujeitos 

sobre o tema trabalhado. 

Em nosso primeiro encontro, pedi para que os jovens produzissem imagens do que 

para eles era conhecimento, ancestralidade e negritude; já em nosso último encontro, repeti o 

mesmo processo no intuito de observar se as percepções dos estudantes sobre essas questões 

haviam mudado ou não. Adotei a fotografia, porque ela permitia que os participantes tivessem 

mais liberdade e o mínimo de interferência possível. Por vezes, nas pesquisas, os sujeitos 

costumam responder aquilo que o pesquisador deseja ouvir, seja de forma natural seja por 

indução. Esses dados foram relevantes para a análise das vivencias da pesquisa, trazendo 

informações sobre o processo de colonialidade do saber, a partir das vivências realizadas pela 

Kubata Bantu. 

Outro achado de possibilidades dentro da pesquisa foi a entrevista, instrumento que 

pode revelar aspectos relevantes ainda não atentados pelo pesquisar ou pode desfazer 

conclusões precipitadas que a pesquisadora possa estar fazendo sobre determinada realidade. 

Para isso, além de planejamento, a pesquisa exige cuidado e atenção. A entrevista não é 

apenas uma conversa qualquer, informal, ela é orientada por um objetivo que busca por meio 

do contato direto uma expressão mais livre do sujeito envolvido na pesquisa. Não é algo tão 

simples como aparenta, exige do pesquisador respeito pelo entrevistado e pelos acordos 

firmados entre ambos. Exige também sensibilidade para saber o melhor momento para 

começar ou encerrar uma entrevista, clareza em suas intenções. O pesquisador tem um papel 

vital na entrevista. É ele quem vai mediar e formular questões pertinentes ao assunto, pedir 

maiores explicações, escutar sem interrupções, mediar possíveis conflitos. Tudo isso sem 
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influenciar as respostas de seus entrevistados ou dirigindo a entrevista até o ponto desejado 

por ele. 

Nas entrevistas que realizei, busquei atender às necessidades da pesquisa da melhor 

forma possível e a pensei a partir de técnicas da entrevista semiestruturada, não havendo 

questões fechadas em si para serem respondidas, mas uma orientação da interlocução por 

meio de pautas.  Segundo Flick (2009), nesta modalidade de entrevista aberta, existe um 

planejamento prévio, por exemplo, com a criação e a utilização de um roteiro ou guia que 

possibilite ao entrevistado expressar seus pontos de vista de modo livre. Não quis moldar as 

falas dos meus entrevistados ao propósito da pesquisa, pois não é do meu interesse situar a 

entrevista em um esquema de pergunta-resposta. Procuro, antes, através da entrevista, 

estimular a produção de narrativas em que os sujeitos têm a oportunidade de expressar 

livremente suas impressões e compreensões sobre o acontecido.  

Assim, optei por utilizar a entrevista coletiva, porque ela me possibilitaria em um 

único momento escutar a todos os envolvidos durante a pesquisa. Ao longo de nosso 

processo, o tempo foi um fator que esteve contra nós, impossibilitando que, durante as 

vivências, eu recebesse um feedback logo após cada atividade. O pouco tempo também tornou 

inviável fazer uma entrevista individual com cada participante, mas a entrevista coletiva 

permitiu revisitar com todos os participantes os momentos que havíamos compartilhado e 

aprofundar questões que não foram explicitamente respondidas anteriormente, como o que 

meus sujeitos aprenderam ou não com as vivências, se esses conhecimentos eram relevantes 

para a vida deles e se sentiam diferença entre o que acontecia nas atividades e o cotidiano da 

escola. Para isso, montei um roteiro semiestruturado de entrevista, em que as perguntas 

giravam em torno de assuntos como o modo como o tempo era experienciado dentro da escola 

e nas vivências; os aprendizados durante o ciclo de vivências; que conhecimentos foram 

trabalhados; se eles tinham alguma relevância para os participantes e o que havia sido bom e 

ruim durante o nosso período juntos. 

No que diz respeito às questões éticas, todas as pessoas que fizeram parte das 

ntrevistas receberam o termo de consentimento livre, que deixava explícito que só iriam 

participar da pesquisa aqueles que estivessem de acordo com os procedimentos descritos 

nesse projeto. Como os sujeitos da pesquisa eram, em sua maioria adolescentes, a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi feita pelos pais obrigatoriamente, tendo 

permanecido na pesquisa apenas aqueles alunos que o devolveram assinada. A privacidade de 

todos os sujeitos da pesquisa foi resguardada através desse documento que garante também 

que as informações coletadas serão utilizadas de forma que não lhes traigam prejuízos.  
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2.5 Da utilização dos instrumentais metodológicos às dificuldades do campo 

 

Minha escolha por esses instrumentais metodológicos e sua utilização também trouxe 

para a pesquisa alguns desafios, tendo alguns deles sido repensados com o decorrer do 

trabalho. Um dos fatores que mais influenciou muitas dessas mudanças foi o tempo, que não 

se mostrou meu aliado em minha jornada. No período em que passei no Andorinha, essa 

questão se acirrou ainda mais, tanto pela mudança do campo quanto pela duração das 

vivências. 

As atividades estavam acordadas para durarem uma hora e meia; contudo, esse 

horário, na prática, se mostrou fictício, porque as vivências nunca começavam às onze horas 

em ponto. Os participantes levavam algum tempo para saírem de sua última aula e para 

chegarem à sala onde nos reuníamos. Em conformidade, nossas atividades também 

terminavam, por vezes, antes do horário acordado devido ao almoço. Os funcionários 

responsáveis pela refeição, muitas vezes, vinham à sala, pedindo para os alunos se dirigirem 

logo ao refeitório, pois só faltavam eles para encerrar o almoço. Isso fez com que algumas 

vezes eu esperasse o final da refeição dos jovens para que pudéssemos finalizar as atividades. 

Com isso, na prática, as vivências tiveram, em média, duração de pouco mais de uma hora. 

A alteração do campo de pesquisa também influenciou a pesquisa, porque muitas das 

coisas que eu havia planejado acabaram tendo que ser reconfiguradas por conta do tempo 

hábil para sua execução. Eu tinha que me dividir entre a escrita da dissertação, que já estava 

em andamento, as leituras, a organização das vivências e o trabalho de campo propriamente 

dito. Esse tempo apertado fez com que eu repensasse a maneira como o diário de campo tinha 

de ser construído, pois ficar tomando nota de tudo foi uma tarefa que não consegui fazer. Isso 

me levou a buscar outra forma de trabalhar com esse instrumental, pois sabia da relevância 

que o diário de campo teria para o trabalho. Assim, passei a fazer os diários via áudio. 

Quando eu saía do Andorinha, após as atividades, ia diretamente para a minha casa, 

tomava banho e deitava-me na rede para relatar no gravador tudo acontecido nos mínimos 

detalhes. De olhos fechados, embalada pelo balanço da rede, retomava as lembranças ainda 

frescas, narrando cada acontecimento, impressão e sensação no gravador. No começo, senti 

um estranhamento, não sabia como falar, o que deveria dizer, como me portar. Tudo só 

melhorou quando comecei a ter para com o gravador um sentimento de parceria, de vê-lo 

como o ouvido atento que estava ali para me auxiliar no meu trabalho de campo. Depois 

disso, percebi como havia sido acertada a minha decisão de mudar a forma como o diário de 
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campo deveria ser registrado, retomando mais uma vez a assertiva defendida por Machado 

(2014) de que a metodologia de cada pesquisa deve ser pensada e executada da maneira que 

melhor contribua para a sua execução. Para mim, a melhor maneira de fazer e manter o diário 

de campo foi utilizando um gravador, pois ele atendeu à minha demanda de tempo me 

possibilitando manter os relatos em dia, sem deixar a desejar quanto à qualidade e à riqueza 

de detalhes. 

A observação foi outra técnica abalada pela questão do tempo, por eu não ter 

conseguido atingir a completude das minhas expectativas. Ela me ajudou para que, durante as 

vivências, eu mantivesse os olhos atentos para o que acontecia na sala, mas acabou limitando-

se apenas aos momentos das atividades e aos momentos em que chegava à escola antes das 

mesmas. Estar no Andorinha, durante os intervalos das aulas ou em sala, não me foi possível. 

Primeiro, porque não acordei isso previamente com a escola no momento das negociações, já 

que, na época, eu não tinha em mente que tais momentos me auxiliariam no andamento da 

pesquisa. Segundo, porque, por conta das outras obrigações para com o trabalho, como dito 

pouco acima, não pude passar muito tempo na escola além do tempo das vivências. 

Com isso, não quero dizer que a técnica da observação não me auxiliou durante o 

processo investigativo ou que se limitou apenas ao momento das vivências, mas, sim, que foi 

principalmente nessas ocasiões que esse instrumental foi utilizado. Provavelmente o recurso 

pudesse ter sido mais bem empregado por mim, porém, no final das contas, mesmo não 

atingindo minhas expectativas, a observação foi de grande ajuda durante o processo da 

pesquisa. 

Por sua vez, a utilização das imagens como material a ser analisado não se reduziu 

apenas às fotografias produzidas pelos participantes durante as vivências. Também foram 

utilizados como dados imagéticos os cartazes produzidos nos encontros que compunham o 

mural que foi sendo construído na escola, ao longo do processo de pesquisa, como outras 

imagens produzidas pelos participantes e que também foram expostas na escola. Cito como 

exemplo um ensaio fotográfico produzido por eles sobre o livro Iracema, de José de Alencar. 

Tais dados ajudaram-me a observar e a refletir sobre as concepções que os participantes 

trazem consigo, pois “el registro visual nos permite descobrir los modos en que el 

colonialismo combate, se subvierte, se ironiza, ahora y siempre” (RIVERA, 2010, p. 06). De 

maneira semelhante, essas fotografias me ajudaram a analisar as reflexões e ponderações 

construídas pelos jovens, a partir das vivências. As imagens nos oferecem interpretações e 

narrativas sociais, nos oferecem uma perspectiva de compreensão crítica da realidade 

(RIVERA, 2010). 
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Outra dificuldade que enfrentei durante o trabalho de campo foi com relação aos 

participantes, devido à flutuação de alguns deles e à “disciplina”. Quando as inscrições foram 

realizadas, fiz uma lista com 25 pessoas, mas, ao longo das vivências, nem sempre todos 

estavam presentes. Dessa forma, nossas atividades tinham, em média, de 10 a 15 jovens 

daqueles que estavam escritos. Com isso, abri vagas para que outros estudantes pudessem 

participar se estivessem interessados e isso me trouxe alguns problemas junto à escola. Muitos 

daqueles jovens só queriam “participar” das atividades para poderem permanecer na escola 

após o término da aula, o que era vetado a todos os demais estudantes do segundo ano. 

Contudo, esses “participantes” se utilizavam da pesquisa como desculpa para continuarem na 

escola para fazer outras atividades, como jogar bola. Por conta disso, fui chamada a atenção 

por parte da coordenação pedagógica da escola e aconselhada a ser mais rígida quanto à 

questão da “disciplina”. A partir dessa situação, passei a não mais permitir que os estudantes 

que não tinham se inscrito nas vivências participassem dela e a evitar novas querelas com a 

escola. 

Uma ferramenta que havia adotado no início do trabalho de campo me ajudou a 

“controlar” quem eram ou não esses indivíduos. Durante meu primeiro encontro com os 

jovens, acordamos de criar um grupo no WhatsApp para nossa comunicação. Nele, além dos 

informes, partilhava também notícias, músicas e vídeos ligados a temática da pesquisa. Por 

ser apenas eu a administradora do grupo, todas as pessoas presentes ali eram adicionadas por 

mim, logo, apenas aqueles que me passaram seu contato no ato da inscrição o compunham. 

Vali-me dessa ferramenta para designar quem eram ou não os sujeitos da pesquisa, deixando 

de fora os que não haviam se inscrito. 

Essa atitude me causou certo desconforto porque desde o principio a questão da 

“disciplina” me incomodou. Enquanto educadora, discordo dessas tendências que as 

instituições de ensino têm, pois acho que elas reforçam as hierarquias entre quem manda e 

quem deve obedecer. Não estou dizendo com isso que a organização não é necessária, muito 

pelo contrário, mas, quando se fala em disciplina, essa parece ter sempre um sentido militar, 

destoando totalmente de minha prática docente assim como do meu objetivo nesse trabalho. 

Ao fim, essa ferramenta, o grupo no WhatsApp, acabou por também me ajudar em outras 

questões: mesmo não sendo a intenção oficial, o grupo se configurou como um auxiliar na 

observação e na coleta de dados, através de algumas conversas que os jovens vinham ter 

comigo, de modo privado, no aplicativo. 

3 COLONIALIDADE 
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Nesse capítulo, transito pelos caminhos da colonialidade, buscando entender melhor 

esse processo histórico que se inicia com a invasão das Américas e se arrasta até os dias de 

hoje. No primeiro tópico, farei esse dialogo através de autores que se debruçam sobre a 

temática, como Quijano (2000, 2006, 2010), Grosfoguel (1948, 2010) e Dussel (2010), para 

entender as interfaces do projeto de colonização e como, em nossos dias, ele continua vivo e 

pulsante. Já no segundo tópico, me deterei na questão da educação e em como a colonialidade 

age nesse campo social. 

 

3.1 Colonialidade: caminhos 

 

“Falo de milhões de homens 
em quem deliberadamente inculcaram o medo, 

o complexo de inferioridade, o tremor, 
a prostração, o desespero, o servilismo.” 

(Aimé Césaire, Discurso sobre o colonialismo) 
 

O início do processo de colonialismo da Europa em direção à América Latina e a 

África não representa apenas o começo da organização mercantil do mundo, mas também a 

construção de uma narrativa que entende a Europa como epicentro para onde todos os outros 

povos desenvolvidos caminhariam. A partir daí, a Europa surge, ao mesmo tempo, como 

berço da humanidade e seu estágio final de desenvolvimento, gerando mudanças radicais no 

imaginário e nas estruturas de poder do mundo. 

Esse discurso hegemônico de um modelo civilizatório “esconde” algumas 

informações e fatos históricos pertinentes. Primeiro, esconde que, antes do encontro das 

Américas com a Europa, essa não era centro. Foi com a conquista e com o saque que a Europa 

pôde obter vantagens que lhe deram subsídios para converter-se em “centro do mundo”, 

impondo seus habitus como norma (DUSSEL apud GARCÉS, 2007). A própria ideia de 

Europa (moderna) que temos hoje é contraditória, pois essa se situava ao norte da Macedônia 

e ao norte da Magna Grécia na Itália, sendo, portanto, um lugar ocupado pelo “bárbaro” por 

excelência (DUSSEL, 2010). O que denominamos hoje de Ásia e a África, nessa época já 

eram reconhecidas pelos gregos clássicos como culturas desenvolvidas, tanto que vários 

intelectuais desse período estudaram no Egito, como Pitágoras (que passou 23 anos lá).  

Para o historiador senegalês Cheik Anta Diop (1954), o Egito teria um lugar de 

destaque como um dos berços da humanidade, juntamente com o indo-europeu. Em sua tese 

de doutorado, ele defendia o parentesco cultural entre o Egito faraônico e a África negra. Os 

faraós, assim como seus súditos, eram negras e negros e sua língua e cultura se difundiram na 
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África do Oeste. Essa afirmativa foi revolucionária, pois deu aos povos africanos um traço 

histórico comum e uma referência positiva. Diop (1954) defende que: 

 

[...] a história da humanidade continuará confusa, enquanto não admitirmos dois 
berços primitivos que modelaram os instintos, o temperamento, os costumes e as 
concepções morais das duas fracções da humanidade que se encontraram depois de 
uma longa separação realizada na pré-história. (DIOP, 1954, p. 95).  
 

Para ele, o Egito, assim como a Etiópia-Núbia, é lugar fundamental para se 

compreender a construção da humanidade. Buscando sempre trazer um polo de comparação 

com a Grécia Clássica, Diop (1954) não destaca apenas sua relevância nos aspectos sociais ou 

culturais, mas como produtor de conhecimento. Ele diz, inclusive, que “os gregos foram 

forçados a vir humildemente beber na fonte da cultura egípcia” (DIOP apud MOORE, 2007, 

p. 312). Um exemplo disso são os Templos das Vidas nas diversas Escolas do Egito 

faraônico, que recebiam filósofos e estudiosos gregos para serem instruídos pelos seus 

sacerdotes. “Muchos de los grandes intectuales, literatos y filósofos griegos supieron 

reconocer la deuda que habían contraído en Egipto, sim embargo, otros se proclamaron 

descubridores de la doctrinas que hábian aprendido de sus sacerdotes.” (ONDÓ, 2006, p. 79).  

Alguns dos pensadores mais proeminentes como Platão, Sólon, Anaxágoras, Tales e 

Anaximandro, se dirigiam ao Egito para aprender.  

 

He constatado pues, claramente comprobado que los sistemas más famosos 
de Grecia, fundamentalmente los de Platón y de Aristóteles, tuvieron origen 
en Egipto. He observado también que el buen génio de los griegos supo 
conservar las ideias egipcias de forma incomparable, sobre todo em Platón: 
pero he pensado que el mérito que hemos a los griegos, no debe ser un 
demérito para los egipcios. (ONDÓ apud DIOP, 1979, p. 407 – 408). 
 

Não foi apenas na Filosofia que o conhecimento egípcio se destacou. Imhotep e 

Atótis, juntamente com seus seguidores, desenvolveram os fundamentos da medicina dois 

milênios antes do grego Hipócrates. Também foi Imhotep quem, 200 anos antes de 

Arquímedes (considerado o inventar da alavanca), projetou a base escalonada da pirâmide de 

Sakkara, a primeira grande construção de pedra do mundo, a partir dos princípios físicos de 

alavanca e plano inclinado. Treze séculos antes de Euclides, os egípcios já tinham 

conhecimentos avançados em matemática abstrata. O valor egípcio do número pi era 3,16, 

mais perto do valor correto (3.14159) do que as aproximações babilônicas e bíblicas que eram 

de 3 (ONDÓ, 2006). Contudo, não era apenas o Egito que despontava na produção de 

conhecimentos e tecnologias no continente africano. Metalurgia, mineração, astronomia, 
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matemática, agricultura, criação de animais e medicina são conhecimentos que emergiram em 

todo o continente (MACHADO, 2014). 

Refletindo sobre o que historicamente chamamos de “ocidental”, posso dizer que ele 

corresponde ao império romano que fala latim e que hoje compreende o norte da África. Além 

disso, antes da invasão da América, o que entendemos hoje por Europa era a periferia do 

sistema regional, em que a Índia era o centro produtivo de onde saíam especiarias e o mundo 

muçulmano era o centro comercial onde essas mercadorias eram negociadas e distribuídas 

pelo mundo. Nesse período, o que conhecemos hoje por Europa não tinha grande 

representatividade nem força no contexto global. 

 

Em outras palavras, foi à necessidade desesperada de um país, periférico em seu 
sistema econômico-político, encontrar um caminho viável e menos oneroso para o 
centro que motivou a viagem que viria a representar a maior descoberta europeia da 
história, tão grande que foi representada como a de um novo mundo. Foi pelo 
desconforto de sua condição periférica, pelas privações de seus limites produtivos, 
que os europeus se lançaram na aventura cujo resultado, absolutamente inesperado, 
os alçaria ao posto central do sistema. (PANSARALLI, 2013, p. 50). 

 

Com Estados marcados pela fragilidade e pela desunião, com a distância do centro de 

conexões comerciais do período (territórios atualmente pertencentes à Turquia e à Síria), com 

rotas comerciais de difícil acesso, marcadas por inúmeros conflitos e guerras locais, e com os 

altos preços impostos pelos comerciantes, o mar e a busca por outro caminho para chegar às 

Índias se colocaram como única opção para a periférica Europa. 

Logo, a visão de mundo de que a Europa seria a potência universal que deu origem à 

história da humanidade é falsa. Para Lander (2005), essa visão de mundo dá as bases para a 

construção dos conhecimentos sociais modernos. Nessa cosmovisão, a ideia de modernidade é 

o eixo central que articula ao redor de si quatro dimensões básicas: 

 

1) a visão universal da história associada à idéia de processos (a partir da qual se 
constrói a classificação e hierarquização de todos os povos, continentes e 
experiência históricas); 2) a ‘’naturalização” tanto das relações sociais como da 
“natureza humana” da sociedade liberal-capitalista; 3) a naturalização ou ontologia 
das múltiplas separações próprias dessa sociedade; e 4) a necessária superioridade 
dos conhecimentos que essa sociedade produz (“ciência”) em relação a todos os 
outros conhecimentos. (LANDER, 2005, p. 13). 
 

A construção da sociedade moderna sobre os pressupostos de uma metanarrativa 

universal em que o modelo europeu estaria no estágio final do progresso consolidou as 

relações de produção capitalista, articulando ao redor de si um conjunto de relações sociais 

que serão naturalizadas como essência de todas as sociedades. Desse momento em diante, “as 
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lutas sociais já não têm como eixo o modelo civilizatório e a resistência a sua imposição, mas 

passam a definir-se no interior da sociedade liberal.” (LANDER, 2005, p. 13).  

Para o sociólogo peruano Anibal Quijano (2000, 2006), com a “descoberta” e 

colonização da América Latina, o capitalismo tornou-se mundial e eurocentrado, tendo a 

colonialidade e a modernidade como alicerces constitutivos do seu específico padrão de 

poder, estendendo-se até os dias de hoje. O autor cunha o conceito de “colonialidade” para 

referir-se às antigas hierarquias coloniais agrupadas na dicotomia europeu e não-europeu, 

tendo a raça como pilar que estrutura todas as formas de diferenciação. E mesmo com o fim 

da administração colonial, com a independência e com a constituição do Estado-Nação nas 

antigas colônias, ainda há uma continuidade das mesmas formas de dominação que se 

inscrevem nas múltiplas dimensões da vida social, tais como: na relação entre capital e 

trabalho; nas relações de gênero e sexualidade; nas instituições; nas produções de 

conhecimentos e subjetividades (QUIJANO, 2000, 2006, 2010; GROSFOGUEL, 2010). 

Esse conceito de colonialidade contribui muito para a minha pesquisa, pois me 

auxilia no processo de reflexão de como essa estrutura complexa se entrelaça em diversos 

níveis. Ele passa pelo controle econômico, de autoridade, da natureza e dos recursos naturais, 

além do controle de gênero, da sexualidade e da subjetividade, criando um modo de produzir 

conhecimentos que elege como legítimo, verdadeiro e universal a experiência euro-americana 

branca, excluindo e relegando a segundo plano as experiências e os saberes advindos de 

outras matrizes. Na realidade brasileira, a colonialidade talvez nos ajude a compreender como 

e por que o racismo é um estruturante de nossa sociedade. No âmbito da produção do 

conhecimento, ela nos ajuda a refletir sobre o porquê da inclusão dos conhecimentos negros e 

indígenas no universo escolar constitui uma tarefa tão árdua, seja no sentido burocrático seja 

na própria sala de aula. Em conformidade, nos ajuda a pensar por que somente a escola tem o 

monopólio daquilo que deve ou não ser ensinado e de como isso deve acontecer, ou ainda, por 

que essas matrizes são invisibilizadas de nossas raízes. 

Contudo, devo fazer uso desse referencial teórico com ponderações e entendendo 

suas limitações. Toda teoria tem seus prós e contras, eleger uma para trabalhar não significa 

ignorar seus limites, mas, a partir deles, refletir sobre nossa realidade vendo até onde vai sua 

pertinência em cada contexto. Com a teoria da colonialidade não é diferente. Mesmo ela 

sendo importante para a pesquisa, é necessário ter em mente seus limites para que a teoria 

possa atender da melhor maneira possível as questões da pesquisa. 

Uma autora que explana sobre os limites dos estudos sobre colonialidade é a peruana 

Silvia Rivera Cuscanqui (2010), fazendo uma reflexão sobre práticas e discursos 
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descolonizadores. A autora destaca que “no puede haber un discurso de la decolonización, una 

teoría de la descolonización, sin una práctica descolonizadora” (CUSICANQUI, 2010, p. 62). 

Para ela, muitos dos autores que trabalham com a temática buscam criar um novo cânone 

acadêmico, estabelecendo novas hierarquias e elegendo “novos clássicos” que são dotados de 

capital simbólico e cultural graças à certificação e aos reconhecimentos de universidades dos 

Estados Unidos, mantendo, assim, a estrutura de hierarquia entre o conhecimento produzido 

no Norte e no Sul e apenas validando algo se tiver a chancela dos doutores da Europa e dos 

Estados Unidos. 

Outra questão pertinente nas suas restrições sobre a colonialidade é que, mesmo que 

a maioria esmagadora das pesquisas sobre colonialidade venham sendo desenvolvidas na 

América Latina, pouco ou quase nada se encontra sobre a realidade brasileira. Mesmo o Brasil 

sendo um país latino, nossas vivências e necessidades são diferentes, não apenas por causa da 

língua e pelo tipo de colonização, mas pelas nuances de nossa história e formação que muito 

nos distinguem dos demais países latinos.  

No contexto brasileiro, é impossível não se falar da questão negra e afrodescendente, 

pois o racismo é estruturante da nossa sociedade. Além disso, falar de descolonização em 

nosso país é falar eminentemente sobre a questão étnico-racial que aqui ainda é um pilar das 

perpetuações das hierarquias coloniais no Brasil. O racismo anti-negro em nosso país é tão 

forte que atinge todos os âmbitos, até nos autores e teorias que chegam ou não até nós. 

Assim, sobre a colonialidade chegam até nós apenas os estudos realizados por 

homens de classe média (muitos tendo ido estudar fora do seu país) deixando uma lacuna 

enorme sobre os negros e negros que produziram e produzem sobre essa temática.  

Nessa pesquisa a colonialidade me ajuda a pensar sobre a realidade brasileira e do 

meu campo de pesquisa, tendo como ponto de partida nossa própria vivência, pensando e 

praticando a descolonização (RIVERA, 2010), tomando como referência nosso chão e nossas 

necessidades. Nesse sentido, procuro refletir, produzir, sonhar e transformar, tomando como 

orientação o cotidiano brasileiro, não apenas como objeto a ser observado e estudado, mas 

como produtor de conhecimento para além das linhas que nos separam e distinguem. 

Minha referência a essa organização do mundo pede outra inflexão que diz respeito 

às linhas (SANTOS, 2010) traçadas, a partir da sociedade europeia/moderna. De acordo com 

elas, formas de organização, identidades, sujeitos e conhecimentos serão divididos entre dois 

universos, o “deste lado da linha”14 e o “do outro lado da linha”. Deste lado da linha, estão 

                                                 
14 Grifos do autor. 
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as formas tidas como normais, superiores, que terão visibilidade e que serão tomadas como 

molde por onde todas as demais sociedades vão ser pesadas e medidas. Do outro lado da 

linha, estão aqueles que não se encaixem nos padrões definidos pelo deste lado da linha, 

sendo tomados como retrógrados, incorretos, invisíveis. Assim:  

 

As formas de ser, as outras formas de organização da sociedade, as outras formas de 
conhecimento, são transformadas não só em diferentes, mas em carentes, arcaicas, 
tradicionais, pré-modernas. São colocadas em um momento anterior de 
desenvolvimento histórico da humanidade (Fabian, 1983), o que, no imaginário do 
progresso, enfatiza sua inferioridade. (LANDER, 2005, p. 13). 
 

Mais ainda: 

 

No decurso da evolução dessas características do poder atual foram-se configurando 
novas identidades societais da colonialidade – índios, negros, azeitonados, amarelos, 
brancos, mestiços – e as geoculturais do colonialismo, como América, África, 
Extremo Oriente, Próximo Oriente (as suas últimas, mais tarde, Ásia) Ocidente ou 
Europa (Europa Ocidental, depois). (QUIJANO, 2010, p 85). 
 

Nas entrelinhas desse discurso do homem ocidental como o ponto zero, são criados 

padrões, estereótipos, identidades (como as de índio, negro e mestiço), reconfigurados através 

de hierarquias e papéis sociais, promovendo uma classificação entre elas. As diferenças e a 

configuração das relações são tomadas como ontológicas, transmutando o outro em algo 

estranho e inteligível, naturalizando as relações de dominação entre os europeus e não-

europeus. A sedimentação da ideia de raça na América, por exemplo, foi um dos mecanismos 

para legitimar as relações de dominação (QUIJANO, 2005). Assim, os discursos coloniais 

trazem em si ideologias de dominação e hierarquização. 

A partir dessas narrativas, são criados estereótipos que criam e fixam uma assertiva 

negativa do outro que não se encaixa nos padrões culturais requeridos. Eles agem no sentido 

de reconhecer e recusar a diferença, produzindo uma imitação vazia do sujeito colonial. 

Através desses estereótipos e por meio dos processos de subjetivação, são internalizadas essas 

hierarquias. Munanga (1986) explicita como os estereótipos criados sobre negros e negras 

foram primordiais para a consolidação da colônia: “os negros não foram colonizados, porque 

são negros, ao contrário, na tomada de suas terras e na expropriação de sua força de trabalho, 

com vista à expansão colonial, é que os negros tornam-se pretos.” (MUNANGA, 1986, p. 79).  

A criação do negro como um ser desprovido de humanidade e racionalidade, que tem 

aptidão inata para o trabalho, que não tem alma e que tem inclinações naturais para a 

perversão justifica sua dominação. Ao ser destituído do status de ser humano, tudo o que 
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remetia a ele também foi automaticamente posto abaixo dessa linha e sua identidade passa a 

ter uma carga negativa. A pele negra vira sinônimo de luxúria e violência, seu cabelo vira 

sinônimo de ruim, seus traços ganham conotações grotescas, seus saberes perdem a 

legitimidade e não são reconhecidos como conhecimentos. 

A imposição desse status é um elemento importante para a sociedade capitalista, pois 

garante a manutenção da lógica de expropriação de suas condições subjetivas e objetivas. Isso 

foi fundamental para a estruturação da sociedade colonial e ainda o é, devido à manutenção 

do local do negro como um ser explorado. O capitalismo traz em sua ontologia as relações de 

dominação; mesmo o escravismo sendo anterior a ele, esse sistema se apropria dele e o 

reconfigura. Isso pode ser visto nas atuais relações de trabalho em que trabalhadores 

assalariados são, em sua maioria, negros e negras e os detentores do capital e dos meios de 

produção são, em sua maioria, brancos. 

O processo de expansionismo e dominação da época colonial e pós-colonial não se 

limita às questões econômicas e políticas. O saber, nesta perspectiva, transmuta-se em poder, 

pois é utilizado como artifício para subjugar o outro, provocando mudanças profundas e 

duradouras nos sujeitos colonizados, sendo um dos mecanismos utilizados para a 

ocidentalização dos processos de cognição e subjetivação (SANTOS, 2010; QUIJANO, 2000, 

2010; GROSFOGUEL, 2010). 

O epistemicídio15 é, para Boaventura de Sousa Santos (1997), uma das maneiras 

mais eficazes e persistentes desse processo, pois introjeta o modelo racial de sociedade, 

através da negação da multiplicidade de formas de conhecimento e dando validade apenas ao 

que é produzido pelo grupo dominante e, consequentemente, conferindo aos seus membros a 

chancela de sujeitos de conhecimento. Contudo, essa “legitimidade” não se limita ao plano 

das ideias, ela perpassa nossa vida cotidiana, dando força às estruturas desse sistema-mundo. 

(CARNEIRO, 1997). 

 

Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do 
conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da 
indigência cultural: pela negação ao acesso a educação, sobretudo de qualidade; pela 
produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de 
deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de 
rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo 
comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no 
processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de 
conhecimento dos povos dominados sem desqualifica-los também, individual e 
coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a 

                                                 
15 Esse conceito também é trabalhado por outros autores, como Michel Foucault, mas aqui partimos de seu 
entendimento a partir da perspectivada da decolonialidade.  
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condição para alcançar o conhecimento “legítimo” ou legitimado. (CARNEIRO, 
2007, p. 97).    

 

Como explanada na citação acima, o epistemicídio age reafirmando e perpetuando as 

hierarquias do sistema-mundo capitalista. Para isso ele não inferioriza apenas os 

conhecimentos, mas as próprias pessoas, as comunidades e as suas maneiras de ver, estar e se 

relacionar com o mundo. O conhecimento científico surge como o instrumento de afirmação 

da superioridade europeia, transformando os saberes do outro em formas inferiores 

(MENESES, 2010).  Assim, foi concedida à ciência moderna o monopólio da distinção 

universal entre o verdadeiro e o falso: 

 

[...] precisamente pelo caráter universal da experiência histórica europeia, as formas 
de conhecimento desenvolvidas para a compreensão dessa sociedade se converteram 
nas únicas formas válidas, objetivas e universais de conhecimento. As categorias, 
conceitos e perspectivas (economia, Estado, sociedade civil, mercado, classes, etc.) 
se convertem, assim, não apenas em categorias universais para a análise de qualquer 
realidade, mas também em proposições normativas que definem o deve ser para 
todos os povos do planeta. Estes conhecimentos convertem-se, assim, nos padrões a 
partir dos quais se podem analisar e detectar as carências, os atrasos, os freios e 
impactos perversos que se dão como produto do primitivo ou o tradicional em todas 
as outras sociedades. (LANDER, 2005, p. 13). 

 

Desse modo, ao se tomar como verdade ontológica a universalidade do 

conhecimento científico eurocentrado, toma-se o estudo de todos os demais povos e culturas a 

partir da experiência moderna universal, contribuindo, desta maneira, para ocultar, negar e 

subordinar toda experiência ou expressão cultural que não corresponda a esse dever ser. 

Assim, o eurocentrismo não se limita a uma forma de operar intelectualmente, mas uma 

maneira de construir a nossa realidade social. Ele é fundamental para a manutenção do poder 

hegemônico na sociedade, funcionando como uma cola de silicone que “une as coisas sem 

aparecer”, dando o aporte subjetivo e objetivo para as instituições atuarem, se consolidarem e 

se perpetuarem no meio social. Para a concretização e continuidade do sistema-mundo 

capitalista, foi necessário imbuir o conhecimento de base euro-americana de poder, dando-lhe 

o status de ciência, respaldando-o, conferindo-lhe veracidade e naturalizando as distinções 

produzidas por ele. “Sin el desarrollo de un tipo de conocimiento útil para los fines de una 

maquinaria estatal dirigida a controlar todos los órdenes de la vida social, no hubiera sido 

posible el proyecto de expansión capitalista.” (GARCÉS, 2007, p. 221). 

A universidade, “lar” do conhecimento científico, é uma peça importante nesse 

processo. Partindo das ideias de Lander (2005) de que as Ciências Sociais e as Humanidades 

não apenas carregam em seus paradigmas uma herança colonial, mas reforçam a hegemonia 
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política, econômica e cultural do Ocidente, Castro-Goméz (2005) volta seu olhar para o 

conhecimento produzido da universidade e  identifica duas formas que ela utiliza para 

legitimar as narrativas e os discursos produzidos: a ideia de que existe uma hierarquia entre os 

conhecimentos e a de que ela é “el lugar donde se produce el conocimiento que conduce al 

progresso moral o material de la sociedade.” (CASTRO-GOMÉZ, 2005, p. 81). Para esse 

autor, esse modelo epistêmico reflete-se não apenas na estrutura das disciplinas e no seu 

conteúdo, mas também na estrutura dos departamentos e em seus programas. 

Desse modo, a universidade não é vista como um lugar neutro de produção do 

conhecimento. Ao contrário, torna-se uma empresa de universalização do capital que fiscaliza 

o saber e gera determinados efeitos de poder. 

 

Observados desde el punto cero, los conocimientos que vienen ligados a saberes 
ancestrales, o a tradiciones culturales lejanos o exóticos, son vistos como doxa, es 
decir, como um obstáculo epistemológico que debe ser superado. Solamente son 
legítimos aquellos conocimientos que cumplen con las características metodológicas 
y epistémicas definidas a partir del mismo punto cero. Loa demás conocimientos, 
desplegados históricamente por la humanidad durante milenios, son vistos como 
anecdóticos, superficiales, folclóricos, mitológicos, “pre-científicos” y, en cualquier 
caso, como pertenecientes al pasado de Occidente. (CASTRO-GÓMEZ, 2007, p. 
88) 

 

Várias foram as teorias que buscaram destituir o negro de sua humanidade. No 

século XVIII, “sexualidade, nudez, feiura, preguiça e indolência constituem temas-chaves da 

descrição do negro na literatura cientifica da época” (MUNANGA, 1986, p. 16). No século 

XIX, as teorias evolucionistas e racistas tomaram a cena no meio cientifico. A primeira 

acreditava que o meio ambiente é determinante para as diferenças culturais e a segunda dizia 

que o destino de cada pessoa era determinado pela raça à qual pertence. Alguns exemplos são 

os trabalhos de Carolus Lineu e Buffon. O primeiro, considerado o pai da taxonomia 

biológica, elucidou em seus estudos a divisão da humanidade em cinco raças, baseando-se na 

cor da pele e na origem geográfica, a saber: ameticanus, asiaticus, africanus, europeanus e 

homo ferus. Já o segundo, um naturalista francês, trouxe em seus trabalhos a ideia de 

degeneração que seria usada por vários autores em meados do século seguinte. Essas teorias 

contribuíram para ocultar os objetivos econômicos e imperialistas da empresa colonial. 

No Brasil, o racismo como “teoria científica” chegou nas últimas décadas do século 

XIX, através das elaborações do darwinismo social de Spencer, da antropossociologia de 

Lapouge e Paul Broca, da eugenia e da antropologia criminal de autores como Lombroso e 

Ferri. “Para a maioria dos darwinistas sociais, a aptidão para o progresso e para a 

sobrevivência não era só individual, mas também racial, fato que colocava as “raças 



61 
 

inferiores” sob o domínio das elites brancas da Europa” (SEYGERTH, 1995, p. 180). Assim, 

essas teorias serviam para justificar os processos de invasão e dominação da Europa no 

período colonial e pós-colonialista sobre a prerrogativa da incapacidade inata dessas 

populações para o progresso e a civilização. Em nossos dias, vejo a permanência desse ideário 

de forma camuflada, através das políticas de intervenção internacional em alguns Estados-

Nações com a justificativa de defesa da democracia ou pelo bem-estar mundial. 

Inspirados por essas ideias, vários foram os autores nacionais que versaram sobre o 

negro, a debilidade e o atraso que eles traziam para a nação, embasados nos vários 

determinismos raciais europeus e norte-americanos e na presunção da superioridade da 

civilização ocidental moderna (SEYFERTH, 1995). Não é à toa que a identidade nacional é 

uma das principais questões que interrogam os intelectuais brasileiros. Silvio Romero (1943), 

Nina Nodrigues (1957, 1988) e Oliveira Viana (1920, 1932) são exemplos de autores que 

desenvolveram teorias que culpabilizam o negro pelo fracasso do país. Para eles, essa herança 

degenerava o povo brasileiro, tornando-o avesso ao trabalho, intelectualmente inferior e com 

propensões à perversão (SODRÉ, 1999). 

Percebo, através dessas obras, que era comum, entre as teorias que abordavam a 

constituição da identidade brasileira da época, ideais e estereótipos negativos sobre o povo 

negro, associando a eles todos os elementos considerados indesejáveis na formação da nação. 

“A depreciação do negro é praticamente uma regra em todos os pensadores da elite brasileira 

do final do XIX e início do XX. O que se diferencia são os argumentos que justificam essa 

depreciação.” (OLIVEIRA, 2006, p. 147). O negro era tão indesejado que era necessário 

diminuir seus efeitos sobre a nação brasileira a qualquer custo. Para isso, desenvolveu-se a 

tese do branqueamento que implicou no apoio e no incentivo a uma politica de imigração, 

visando introduzir, no Brasil, apenas imigrantes brancos. 

 

A concepção de branqueamento tinha como pressuposto a crença na desigualdade 
das raças, na superioridade dos brancos, na inferioridade de negros e amarelos em 
geral, na incapacidade de negros e índios se tornarem civilizados e, sobretudo, na 
inferioridade da grande maioria dos mestiços. (SEYGERTH, 1995, p. 182). 

 

Esperava-se que, através do caldeamento, da mistura, da fusão, da miscigenação, da 

assimilação cultural e física desses elementos, ao tempo de três gerações, se formasse uma 

nação brasileira ideal, em que o sangue branco purificaria, diluiria e exterminaria o negro e 

fosse aberta a possibilidade para que os mestiços se elevassem ao estágio de civilizados e a 

nação se configurasse como ocidental, branca e desenvolvida. 
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Mesmo quando essas teorias não traziam diretamente um discurso racista, suas 

entrelinhas camuflavam as relações de violência e exploração em que o brasileiro foi forjado. 

Esse é o caso da teoria da democracia racial, que se apoia no trabalho de autores como 

Gilberto Freyre (1946). Partindo tanto da casa grande e quanto da senzala da colônia 

brasileira, o autor faz uma extensa análise da sociedade brasileira e se diferencia de outros 

autores que discorreram sobre a mesma temática, ao perceber a miscigenação entre 

portugueses, índios e negros de forma positiva. Para ele, o povo brasileiro não seria um povo 

decadente e inferior, mas algo novo, uma meta-raça. Contudo, ao analisar as relações entre 

senhores e escravizados, Freyre (1946) as apresenta como se fossem pacíficas, harmoniosas e 

próximas, projetando uma ideia de que o Brasil viveria em uma democracia racial sem 

conflito e diferentemente de outros países que passaram pelo processo de escravismo, como 

os Estados Unidos, onde as divisões raciais levaram a vários atos violentos. Mesmo Freyre 

(1946) tendo trazido uma ideia sobre o negro diferente das dos autores de sua época, ele 

invisibilizou, em sua escrita, as contradições reais do processo sócio-histórico do Brasil. Além 

disso, mesmo que aceitasse a realidade da miscigenação, o branco continuava sendo retratado 

como superior. 

Em nosso país, ainda hoje, colhemos os frutos desse processo.  Muitos brasileiros 

imaginam, de fato, que vivemos em uma democracia racial, em que as relações raciais são 

vivenciadas de forma harmônica e as diferenças que existem são apenas de classe. Isso 

encobre as relações raciais que perpassam a relações de classe, de gênero e de sexualidade, 

pois a população que é expropriada de todos os seus direitos tem cor e isso não é apenas uma 

coincidência. A manutenção do negro como força de trabalho oprimida em seus vários 

contextos é primordial para a continuidade do poder hegemônico. Uma das principais armas 

para isso é atrelar à identidade negra valores negativos, assim tanto os não-negros como os 

próprios internalizam dentro de si uma mensagem direta: ser negro é ruim. 

 

Diria eu que o negro é sempre a alteridade negada. Negada substancialmente. 
Juridicamente, ontologicamente, historicamente e é negada até mesmo quando é 
“valorizada” e, com isso, transforma-se no exótico, no folclórico. Ou ele é negado 
positivamente por ser negro, ou é negativamente negado por ser negro. 
“Positivamente” quando lhe é reconhecida a humanidade negra, muito embora por 
isso seja inferiorizado. Negativamente quando sua própria humanidade é negada. 
Dessa forma, o negro é o Outro demonizado. Um Outro desumanizado mesmo 
quando lhe reconhecem a humanidade. (OLIVEIRA, 2006, p. 145). 

  

Essa mensagem age de forma destrutiva tanto objetiva quanto subjetivamente, 

naturalizando e camuflando a distinção que tem a raça e o racismo como pilares fundamentais 
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da diferença, que se transmuta, nas instituições, através do racismo institucional e, nas 

relações cotidianas, através do racismo, do apagamento das raízes e heranças culturais negras, 

da apropriação pelo capital dos ícones culturais negros e da falta de referenciais positivos. 

Ir de encontro a essas ideias e reconstruir referenciais positivos sobre o negro, 

levando em conta sua história e alteridade, torna-se uma necessidade gritante para romper 

com essa lógica. A educação, não só em seu sentido escolar, é algo que perpassa todos os 

âmbitos de nossa existência; por isso, torna-se essencial, dentro dessa linha de pensamento, 

trazer os saberes e valores africanos e afrodescendentes para a roda como uma epistemologia 

legítima e fundamental para a formação do ser humano. É um passo rumo à descolonização 

dos saberes e a construção de uma sociedade em que a igualdade não seja apenas um conceito, 

mas uma realidade. 

 

3.2 Reflexos da colonialidade na educação 

 

 

Não tenho país, não tenho escolaridade 
Não tenho amigos, não tenho nada 

Não tenho água, não tenho ar 
Não tenho cigarros, não tenho um franguinho 

Eu não tenho... 
(Nina Simone, Ain’t got not/I got live). 

 

Como já mostrei no tópico anterior, a colonialidade ultrapassa os limites do período 

colonial, continuando sua influência mesmo após a constituição dos Estados-Nações e se 

alastrando em vários âmbitos. A cosmovisão do sistema-mundo capitalista – ou seja, seus 

modos de ver, estar e se relacionar com o mundo – foi tomada como universalmente 

ontológica, não levando em consideração os diversos agrupamentos humanos que têm seu 

regime de signos e que se constroem a partir de sua própria dinâmica civilizatória. O 

eurocentrismo, difundido a partir da conquista da América Latina, apresenta-se como um 

processo histórico, como uma forma de operar intelectualmente e de construir nossa realidade 

social (GARCÉS, 2007). 

 

El poder económico e político que logra acumular Europa, a partir del siglo XVI, le 
permite imponer su habitus como norma, idea y proyecto uni-versal para todos los 
pueblos del mundo. Ello ocurre en el plano económico (su economía, la europea 
capitalista, se torna el único modelo económico), político (su forma de gobierno, el 
representativo republicano democrático, se torna el único modelo político válido), 
religioso (su religión, el cristianismo en sus variantes, se torna la religión 
verdadera), epistémico (su forma de conocimiento, el pensamiento moderno 
racional, se torna el único medio y fin del saber), lingüístico (las lenguas europeas, 
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derivadas, sobre todo, del latín y del griego, se tornan las únicas em las que es 
posible expressar el conocimiento verdadero y válido), y en muchos otros. 
(GARCÉS, 2007, p. 220). 

 

O desenvolvimento de um tipo de conhecimento útil para controlar todas as ordens 

da vida social foi indispensável para a construção e a estruturação social do sistema-mundo 

capitalista que conhecemos e em que vivemos hoje. A história e a formação do conhecimento 

que reconhecemos como válido é marcada por relações de poder. Ele tem valor, cor e lugar de 

origem. 

Ao discorrer sobre essas relações sob a ótica da colonialidade, Catherine Walsh 

(2005) argumenta que a modernidade criou a ilusão de um conhecimento universal, abstrato e 

deslocalizado, fazendo-nos pensar que não possui cor, gênero e lugar de origem. Essa quimera 

serviu para camuflar e naturalizar a geopolítica do conhecimento que rege nossa sociedade, 

com hierarquias que criam valor entre centros e periferias, entre o Norte e o Sul. Para ela, o 

conhecimento tem o mesmo funcionamento da economia, assim, há regiões centrais e 

periféricas de poder e os centros do capital econômico também são os centros do capital 

intelectual. 

A autora exemplifica essas relações de poder e sua dissimulação dentro do campo do 

conhecimento com as teorias de filósofos como Immanuel Kant e Friedrich Hegel: eles 

contribuíram para a criação de um imaginário, fazendo emergir uma filosofia euro-ocidental 

(branca e masculina) como sendo o conhecimento por excelência. Kant argumentava, nos 

séculos XVIII e XIX, que os únicos capazes de progresso, fosse na educação, na arte, na 

política ou na ciência, eram os da raça branca europeia. Para esse autor, a Europa (branca16) 

seria o lugar por excelência da razão. 

Sua teoria faz uma classificação e identificação social, utilizando a ideia de raça 

como fator de diferenciação. Ao estabelecer um quadro hierárquico do conhecimento, Kant 

não designou apenas um único lugar de construção do saber, a Europa, mas também dá a esse 

lugar uma cor, a branca. Suas teorias e as de outros autores da época que comungavam da 

mesma linha de pensamento naturalizaram a assertiva de que negros, indígenas, ciganos e 

todos os povos não europeus são seres não cognitivos. Isso instalou uma diferenciação que 

não se limita à questão étnica e racial, mas epistêmica e colonial. Foram essas ideias que 

endossaram e justificaram os processos de invasão e conquista da Europa e dos Estados 

Unidos sobre África, Ásia e América Latina, ao longo dos anos, seja sobre a prerrogativa de 

                                                 
16 Essa diferenciação é necessária, porque, no processo da geopolítica do conhecimento, dentro da Europa 
existem hierarquias e o que é produzido na Inglaterra, na Alemanha ou na França não tem o mesmo valor 
daquilo que é produzido em Portugal ou na Itália.  
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defesa da democracia e liberdade do Estado-Nação, seja sob a justificativa de melhorar a 

qualidade da educação, através das campanhas de letramento, de resoluções deliberadas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) ou de 

missões religiosas. Todas elas têm em comum a ideia de que esses povos necessitam de tutela 

e ajuda, porque sozinhos não são capazes de se autogerir e chegar aos níveis das sociedades 

civilizadas. 

Essas teorias trabalham em favor da colonialidade do poder, ao perpetuarem as 

hierarquias baseadas na raça do período colonial, que se ramificaram e especializaram, ao 

longo do processo histórico, em outras hierarquias, para a manutenção do sistema-mundo que 

conhecemos. Alguns exemplos dessas outras hierarquias são as que relacionam gênero e 

distribuição do trabalho e as que distorcem diferenças históricas e culturais na construção de 

identidade sociais (negro, índio, aborígene), atribuindo-lhes um valor negativo (WALSH, 

2005). 

Não estou falando aqui de processos distantes de nós que só aconteceram em séculos 

passados, mas da realidade que nos cerca e que assistimos todos os dias nos telejornais ou nas 

notícias da internet. É a guerra contra o islamismo mascarada de luta anti-terrorismo e que 

tem como objetivo a exploração do petróleo; é a intervenção da UNESCO nas políticas de 

educação nacional, com o pretexto de lhes conferir uma maior qualidade, mas que só 

reconhece uma matriz de conhecimento (a europeia) e busca padronizar todos a partir dela. É 

o descaso do Estado brasileiro com a demarcação das terras indígenas por conta da indústria 

do agronegócio. Todos esses fatos se ligam à colonialidade, a partir de ideia do outro, esse ser 

que é diferente e inferior a mim, porque nossas culturas são distintas e que, por isso, precisa 

ser guiado dentro da trilha do progresso e da modernidade. 

Essa “diferença cultural” acaba encobrindo as relações de poder nela envolvidas, 

como se essas distinções fossem um processo natural e as coisas são assim, porque somos 

diferentes simplesmente. Contudo, para Mignolo (2003), essa disparidade não é algo 

ontológico e apenas uma questão de diferença cultural, mas sim uma diferença colonial: “La 

diferencia colonial o las diferencias coloniales fueron enmascaradas y vendidas como 

‘diferencias culturales’ para ocultar la diferencia de poder; esto es, la colonialidade del poder” 

(MIGNOLO, 2003, p. 27). Assim, a diferença colonial torna-se uma peça indispensável para 

a colonialidade do poder, sendo um espaço político e epistêmico de privilégio, pois é ela 

quem produz as diferenças que asseguram a superioridade e a continuidade do sistema-mundo 

em que vivemos e oculta as relações de poder nela envolvidas, ao mesmo tempo em que 

articula um imaginário ocidentalista como planetário e universal. “Esto es, la lógica de la 
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clasificación y jerarquización de las gentes en el planeta, por sus lenguas, sus religiones, sus 

nacionales, su color del piel, su grado de inteligência, etc, fue y sigue siendo el principio 

fundante de la diferencia colonial” (MIGNOLO, 2003, p. 43). 

Uma das marcas dessa diferença é a disparidade entre aqueles que classificam e 

aqueles que são classificados, em que o pensamento hegemônico foi, ao longo dos séculos, 

refinando-a. Fazendo um recorte para a questão da subjetividade e da epistemologia, foi essa 

diferença que contribui para que os povos não europeus sejam classificados como débeis 

quanto à criação de conhecimento. 

Refletir sobre a construção do conhecimento em nossa sociedade, levando em 

consideração as geopolíticas que nela estão envolvidas, é tira-lo do lugar da universalidade e 

desmistificar a ideia de que o saber está igualmente ali ao alcance de todos, mas que, 

infelizmente, somente algumas pessoas conseguem chegar até ele. Esse pensamento ajuda a 

sustentar duas afirmativas: a primeira é a de que a cognição é algo apenas para algumas 

pessoas que nascem com essa aptidão e a segunda é a ilusão da meritocracia, segundo a qual, 

se você se esforçar, você vencerá todas as barreiras, como se a chave para destrancar todas as 

portas estivessem ali na sua mão. 

Sendo assim, o conhecimento e a educação tornam-se peças fundamentais dentro do 

tabuleiro que é a colonialidade, sendo os locais onde ela foi produzida, fortalecida, 

reproduzida e disseminada (FLOR DO NASCIMENTO, 2015). Afinal, de onde vieram as 

grandes produções que colocaram esses povos abaixo da linha? De onde vieram as teorias que 

diziam que os negros e os índios eram diferentes e inferiores aos europeus? De onde vieram 

os estudos que afirmavam estereótipos negativos desses povos? De onde vem a afirmação de 

que o único conhecimento válido é o científico e que esse só é produzido e verdadeiro dentro 

dos parâmetros ditados pelos europeus? 

As instituições de ensino formal (escola e universidade) são os locais por excelência 

onde essas ideologias foram germinadas e tomaram fôlego e força para crescer e se alastrar 

pelo mundo. O monopólio exercido pela escola na modernidade como a única capaz e 

responsável de formar e educar contém, em seu cerne, um entendimento eurocentrado do que 

seja educação, ensinar e aprender. Isso quer dizer que ela tem:  

 

[...] una manera particular de producir conocimiento, caracterizado por el dualismo 
radical, el evolucionismo, la primacía de la razón instrumental, la ahistoricidad y la 
naturalización de los hechos sociales, la cual se hizo mundialmente hegemónica 
colonizando y sobreponiéndose a todos las demás estructuras del saber y ubicándose 
como un conocimiento universal. (LÓPEZ; MARANÓN, 2016, p. 32). 
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A própria concepção de escola desenvolvida ao longo da história (euro-americana 

branca) bebe dessas ideias. Da Grécia Antiga onde surge para o ocidente, as primeiras escolas 

tinham como objetivo ocupar o tempo livre. Escolé significa ócio, logo, a escola era o lugar 

do ócio e aqueles que tinham tempo livre para dedicar-se aos estudos eram os aristocratas, os 

donos das terras e de escravizados/as.  

Na Idade Média, a escola era se funde com a Igreja, a grande instituição da época, 

exercendo influência na política, na economia, na cultura, na arte e na educação. Com a 

ascensão da burguesia e a estruturação do sistema-mundo capitalista, a escola, a partir do 

século XVI, se reconfigura tendo como principal ideia que o trabalho seria produtor de 

riquezas. Logo, a educação volta-se para o capital e a produção de mão de obra. 

Atualmente, a educação formal é guiada pelas politicas neoliberais, sendo orientada 

pelos princípios do mercado e da competição. Ela se volta a questões funcionais, com ênfase 

nas avaliações em larga escala, tanto nacionais quanto internacionais e traz consigo padrões 

de consumo exacerbados, como se fossem condições de cidadania, como se ser consumidor 

fosse o mesmo que ser cidadão (SACAVINO, 2016). 

As culturas africanas partem de outro paradigma do que seja educação. Um exemplo 

dessa diferença pode ser constatado no relato de Bâ (2003) sobre sua entrada na escola dos 

brancos, “considerada então pela grande maioria dos mulçumanos como o caminho mais 

rápido para o inferno!” (BÂ, 2003, p. 209). A escola tinha por objetivo suprir as necessidades 

da colônia, formando pessoas para atuarem no setor público (professores, funcionários 

subalternos da administração colonial, médicos auxiliares, etc), no setor militar (para que os 

atiradores tivessem conhecimento básico de francês) e no setor doméstico. A própria 

indicação de Bâ e seu irmão para estudar na escola dos brancos foi forma de punição e 

vingança contra sua família, pois “o que aprenderão na escola dos brancos o fará renegar sua 

fé; tornar-se-ão ímpios e patifes, serão banidos de sua sociedade!” (BÂ, 2003, p. 211). Vejo, 

por essa passagem, que a escola dos brancos era indesejada pelas comunidades africanas e as 

famílias tinham medo de que seus filhos fossem recrutados por entenderem que ela tirava das 

pessoas que por lá passavam os ensinamentos e valores da sua comunidade, transformando-os 

em outras pessoas. 

Na África negra, a educação de suas crianças e jovens é uma responsabilidade de 

todos da comunidade (LEITE, 1984; OLIVEIRA, 2006). Logo, esta não pertence a uma só 

pessoa ou instituição: “a preparação da pessoa para viver no meio social é uma tarefa 

assumida coletivamente, obedecendo às normas ancestrais” (OLIVEIRA, 2006, p. 55). A 

própria ideia do que seja o conhecimento é divergente. Na cosmossensação africana, o 
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conhecimento “trata-se de uma ciência da vida cujos conhecimentos sempre podem favorecer 

uma utilização prática” (BÂ, 1982, p. 187), enquanto, para o sistema-mundo capitalista, o 

conhecimento está ligado à geração de capital, à especialização em uma única área para 

atender às demandas do mercado. Essa ideia também difere da africana, em que o saber não é 

concebido como dividido em fatias. Não existe o especialista, mas o generalista (BÂ, 2003). 

A própria concepção de educar para viver em sociedade, tendo no coletivo uma 

preocupação, faz com que essas duas visões sigam em direções totalmente diferentes. Assim, 

“a socialização dos africanos é coletiva e não individual” (OLIVEIRA, 2006, p. 67), enquanto 

a escola da modernidade e a educação em geral passam a ter como foco a preparação dos 

sujeitos para o mercado de trabalho capitalista. Nesse modelo, educação significa 

investimento no capital humano, para que se possa aumentar a produtividade do trabalho e 

contribuir para o desenvolvimento do capital.  

A compreensão sobre o que seja conhecimento da cosmossensação africana se refere 

aos saberes que atravessaram as gerações e contribuem até hoje para a nossa sobrevivência, 

como o uso das plantas medicinais e o uso equilibrado da terra, às tecnologias que nos 

possibilitaram “evoluir na escala da humanidade”, como diriam alguns teóricos do cânone 

europeu. É a vibração que vive nos cantos e tambores que ressoa em nossos corpos. É a força 

que nos faze prosseguir nos momentos de maior dificuldade. 

As pessoas mais velhas tem um papel fundamental dentro dessa perspectiva, sendo 

tidas como bibliotecas vivas (ALTUNA, 1968), pois “é também na relação de senioridade que 

acontece o aprendizado, com o Mestre orientando pelo exemplo e pela vivência” (PETIT, 

2015, p. 77). Isto está ancorado no paradigma de que a “esteira do tempo move-se para trás 

mais do que para frente17” (RIBEIRO, 1996, p. 52 apud OLIVEIRA, 2006, p. 49). Isso 

contribui para a valorização dos mais velhos, pois “a essência do respeito aos ancestrais como 

forma de respeito ao conhecimento” (CUNHA, 2010, p. 82) é fundante na cosmossensação. 

É no passado que está contida a fonte de toda a sabedoria, porque é lá que estão os 

ancestrais. A ancestralidade é o canal por onde corre a força que nos mantém vivos, física e 

subjetivamente. Ela é a força vital18, aquilo que integra e conecta o ser humano ao universo. O 

ser humano é integrado em todas as suas dimensões em uma relação de interdependência do 

indivíduo com o universo. Dentro do entendido do que seja o universo, o segredo é um dos 

seus elementos fundantes, sendo representado principalmente pela ancestralidade. Esta é a 

                                                 
17 Grifos do autor. 
18 “Porque existe uma única corrente vital, brota ‘uma unidade ontológica de todos os seres, uma comunhão 
universal, um dinamismo interno que se expressa sobretudo pela palavra e o movimento’. Mundo invisível e 
mundo visível aparecem unidos numa simbiose de vida indestrutível.” (ALTUNA, 1968, p. 47). 
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expressão do sagrado que permeia todos os seres que fazem parte desse universo 

(OLIVEIRA, 2006). 

O mais jovem aprendia com o mais velho, não apenas dentro de uma sala de aula 

fechada, mas tomando a comunidade e seu território como fonte de conhecimento. Este não 

partiria de fora ou dos livros didáticos, mas, sim, de nós e nossa experiência cotidiana vivida, 

“pois existem coisas que não ‘se explicam’, mas que se experimentam e se vivem” (BÂ, 1982, 

p. 193). Dentro dessa cosmossensação, a sabedoria está na palavra, no gesto e no silêncio, em 

que saber e conhecer se equilibram em um processo que não tem fim. 

A concepção de educação na qual estamos ancorados toma a escrita alfabética como 

forma de classificação e hierarquização dos conhecimentos e das línguas. O silêncio, as 

palavras e os gestos ficam de fora do processo educativo, diferentemente do que propõe a 

cosmossensação, e os conhecimentos das pessoas que não dominam o letramento são tidos 

como subalternos ou folclores. 

Street (2014) trabalha com as questões dos novos estudos dos letramentos, nas quais 

o letramento é entendido como uma atitude ideológica que faz parte de relações de poder, 

com significados e práticas culturais específicas. Assim, as práticas de leitura e escrita não 

seriam meros procedimentos técnicos nem algo neutro; elas seriam produtos “da cultura, da 

história e dos discursos” (STREET, 2014, p. 09). 

Ao investigar sobre as relações de poder embutidas em campanhas de letramento e 

de alfabetização em diversos países em desenvolvimento, o autor observa que: 

 

[...] a transferência de letramento de um grupo dominante para aqueles que até então 
tinham pouca experiência com a leitura e a escrita implica muito mais do que 
simplesmente transmitir algumas habilidades técnicas, superficiais. Ao contrário, 
para aqueles que recebem o letramento novo, o impacto da cultura e das estruturas 
político-econômicas daqueles que o transferem tende a ser mais significativo do que 
o impacto das habilidades técnicas associadas à leitura e à escrita. As mudanças de 
significado associadas a tais transferências se localizam em níveis epistemológicos 
profundos, levantando questionamentos sobre o que é a verdade, o que é o 
conhecimento e quais são as autênticas fontes de autoridade. (STREET, 2014, p. 30 
- 31). 
 

Nesses processos de letramento, estão envolvidas certas transferências de valores 

“ocidentais” para as sociedades não ocidentais, seja pelo letramento colonial ou dominante. 

Na passagem de Bâ (2003) acima citada, a ida do menino fula à escola é um exemplo desse 

processo de dominação. O domínio da escrita, por exemplo, sobre as outras formas de 

letramento não é entendido como algo ontológico, como uma necessidade para a qual todos 
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são conduzidos, mas, sim, como uma forma de letramento de uma perspectiva cultural 

particular (europeia), tomada como universal. 

Street (2014) argumenta que, ao tornar o letramento um processo massivo através da 

escolarização, representa-se uma mudança profunda no nível do conteúdo e da ideologia, pois, 

através da escola, não estão envolvidas apenas questões de aprendizagem técnica, mas a 

formação de identidades e saberes. Sendo assim: 

  

[...] a institucionalização de um modelo particular e letramento opera não só por 
meio de formas particulares de fala e de texto, mas no espaço físico e institucional, 
que é separado do espaço “cotidiano” para fins de ensino e aprendizagem e que 
deriva de construções sociais e ideológicas mais amplas do mundo social e 
construído. (STREET, 2014, p. 130). 
 

Exatamente por tratar de questões como a construção de gostos, de formas de ver o 

mundo e a si próprio e da identidade, a escola se torna uma instituição fundamental na 

sociedade (CARRANO, 2009; DAYRELL, 1996; 2007). A escola é o lugar onde, por pelo 

menos dez anos, uma diversidade de sujeitos convive e compartilha uma infinidade de ideias, 

representações, afetos e símbolos; logo, ela configura-se também como um espaço onde 

coexistem várias culturas. Contudo, a escola não fica alheia a todo esse processo: ela 

influencia nas vivências, nos conhecimentos, nas culturas que são experienciadas dentro de 

seu ambiente. As regras, os conhecimentos, os currículos, as sanções disseminam através do 

discurso determinadas formas de cultura, de comportamento, de modos de ser e de 

pensamentos – epistemologias tidas como corretas, aceitáveis e naturais. 

Como diz Flor do Nascimento (2015), a escola “não apenas ensina algo a alguém, 

mas ensina alguém a ser” (FLOR DO NASCIMENTO, 2015, p. 450). A instituição escolar 

tem um papel imprescindível na formação não apenas intelectual, ela ajuda a construir um 

modo de vida ancorado na ideia de desenvolvimento e nos valores da modernidade. Através 

dos conteúdos, das vozes que são exaltadas e daquelas que são silenciadas, nossas identidades 

são forjadas como o ferro que é moldado quente na bigorna, a marteladas. Assim somos nós, 

moldados pelas batidas diárias dessas narrativas e pelo silêncio e desconhecimento de outras; 

a nós, contam apenas uma das faces da História. 

Essa colonialidade, mesmo camuflada, jamais é despercebida, porque ela afeta e 

modifica fundamentalmente o ser. Aqui o martelo não é apenas simbólico, suas porradas são 

sentidas na carne que se modifica para caber no molde que jamais se encaixará. Essas 

narrativas difundidas pela escola são como vendas que não nos permitem ver com nitidez o 

complexo e sistêmico processo de subalternização e invisibilidade que foi implementado pela 
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ordem moderno-colonial que nos rege (MARÍN, 2013). Por isso, descolonizar a escola é algo 

urgente: da mesma forma que a colonialidade transforma radicalmente as pessoas, o seu 

oposto, a descolonização, também age e desfazer as hierarquias entre os conhecimentos é um 

passo dentro desse processo. 



72 
 

4 KUBATA BANTU 

 

Nesse capítulo, dividido em três tópicos, irei adentrar na nossa casa – a kubata. No 

primeiro tópico, farei uma retrospectiva da sua história, que se inicia aos pés de um baobá em 

Fortaleza, Ceará; no segundo, discorrerei sobre quem são os povos Bantu e a sua relevância 

para a formação do povo brasileiro; no terceiro e último tópico, falarei das vivências 

pedagógicas, de que ideias e concepções as gestaram e de seu modo de atuação. 

 

4.1 Histórico 

 

“Foi ele quem me disse pra seguir seus passos e chegar até aqui” 
(Laís Santos Domingos e Fábio Simões) 

 

Pelas andanças na estrada da vida, uma árvore à beira do caminho chamou minha 

atenção. De longe, pude avistar seu tronco largo e sua copa diferente. Fui aproximando-me e 

apreciando aquele ser esplêndido e majestoso que ficava maior a cada passo, uma árvore do 

além-mar que vibrava em mim na forma de força ancestral. Ao chegar perto dela, pisei no 

chão e olhei dos seus pés (raízes) para o topo. Senti-me rama de uma raiz mais forte e 

profunda que me atravessa e segue para além de mim. 

Essa árvore era o baobá, um dos símbolos do continente africano. Sua longevidade, 

sua capacidade de resistir a largos períodos de seca e seu porte dão-lhe um ar mágico, 

naturalmente. É a força vital que brota e expande. Contudo, isso não é o suficiente para 

entender seu encantamento e seu papel na sociedade africana – associado a ele, existem vários 

valores sociais. Por viver séculos ou milhares de anos, o baobá torna-se testemunha de tudo o 

que acontece na aldeia, a vida pulsa e acontece ao redor dele, tornando-o um eixo da vida 

social. Aos seus pés, muitas vidas já correram, modos de ser, histórias e cantigas. O baobá é 

uma espécie de guardião da experiência ancestral sendo a sua sombra o abrigo acolhedor onde 

os ensinamentos são transmitidos. Nos mitos e no pensamento mágico-religioso yorubá19, o 

baobá é um dos seus símbolos fundamentais, trazendo o princípio de conexão20 entre o mundo 

sobrenatural e o mundo material, o mundo invisível e o mundo visível. Vindo do continente 

africano, como nossos antigos, essa árvore chegou ao Brasil, criou raízes e sobrevive através 
                                                 
19 Esse pensamento não se limita apenas aos yorubás. 
20 Uma das versões do mito cosmogônico do baobá relata que foi através do Òpó-orun-oún-àiyé – o pilar que une 
o mundo transcendente ao imanente – que os deuses primordiais chegaram ao local onde deveriam iniciar o 
processo de criação do espaço material. Este pilar – muitas vezes simbolizado pela árvore ou por seu tronco – é 
uma figura de origem, é um signo do fundamento, do princípio de todas as coisas, elemento de conexão entre a 
multiplicidade dos “mundos” (BAOBÁ..., 2011). 
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do tempo, frondosa e cheia de frutos, ultrapassando o tempo físico, fortalecendo a 

ancestralidade africana dos povos da diáspora negra. 

Para mim, ele é uma árvore sagrada, pois traz em mim um sentimento profundo de 

conexão com a África e fez de mim também flor que desabrocha, a cada passo nessa 

caminhada. Em minha cidade, Fortaleza, existe um baobá especial que, por coincidência ou 

não, se encontra em uma das minhas praças favoritas da cidade, a do Passeio Público. Esse 

baobá é, inclusive, patrono de um evento realizado anualmente pelo Núcleo das Africanidades 

Cearenses da Universidade Federal do Ceará (NACE-UFC), o Memórias do Baobá. Esse 

encontro tem por objetivo dialogar sobre a formação voltada para o ensino das africanidades 

nas escolas. Pelo seu foco em uma abordagem baseada nos valores civilizatórios africanos e 

na diversidade de suas manifestações nas culturas afrodescendentes, o evento traz em sua 

programação atividades não apenas ditas acadêmicas como apresentação de trabalhos 

científicos, mas rodas de conversa e formação, palestras e vivências, valorizando e formando 

professores desde a cultura popular. 

Em 2013, fui convidada, juntamente com alguns amigos e amigas, para uma das 

vivências do Memórias de Baobá daquele ano. Tal atividade tinha como temática o coco. 

Dentre as várias atividades do evento do referido ano, uma havia chamado muito minha 

atenção que foi a construção de instrumentos étnicos, desenvolvida pelo carioca Fábio 

Simões. Entretanto, por conta da proximidade dos horários das nossas atividades com o coco, 

não pude participar dela.  

Desse modo, aos pés de um baobá, Fábio Simões e eu nos conhecemos, sem que eu 

tivesse ideia de que esse encontro mudaria meus caminhos e que ele seria aquele que 

chamaria de amigo, irmão e companheiro de sonhos e ações. Passamos a nos comunicar e 

partilhar ideias e ideais, aflorando um sentimento de proximidade e irmandade naturalmente, 

como se ele sempre estivesse ali. É a ancestralidade atuando. 

No princípio, conversávamos sobre nossas experiências, ele com a kalimbaria e eu 

com as brincadeiras populares. Também eram temas de discussões os nossos anseios relativos 

à forma como a educação dita formal era levada e como aquilo que considerávamos 

fundamental estava fora das instituições ou aparecia deslocado do seu território e de seus 

sujeitos. As questões que remetiam ao povo negro também eram uma constante, 

principalmente quando se tratava da imagem negativa criada em torno dessa população: 

indignavam-nos e continuam nos indignando as distorções criadas e difundidas pelos outros 

sobre o povo negro. A necessidade de intervir nesse processo foi e é pulsante. 
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Um novo trabalho foi sendo germinado e nasceu de forma natural, como se, naquele 

primeiro encontro aos pés do baobá do Passeio Público, uma semente tivesse sido deixada em 

nós e foi crescendo sem que percebêssemos. A escolha de trabalhar com povos Bantu não 

veio aleatoriamente: ela se conecta às atividades que cada um já desenvolvia e que eram 

ligadas (consciente ou inconscientemente) a essa matriz. 

Assim, nasceu a Kubata Bantu, um trabalho de pesquisa de tecnologias de saberes 

afro-brasileiros, focado na importância da herança dos povos Bantu no Brasil, desenvolvido 

por mim em parceria com Fábio Simões. Vários foram os conhecimentos técnicos e 

tecnológicos trazidos com os africanos(as) escravizados(as) que chegaram aos portos 

brasileiros. Cunha (2010) discorre sobre esses conhecimentos que vieram da África e foram 

indispensáveis para a construção do país, embora sejam negligenciados pelos estudiosos 

brasileiros. O autor narra que, no Brasil, durante o período colonial, imperial e uma parte da 

República, a população de africanos e afrodescendentes realizava todos os tipos de trabalhos 

existentes na época. Mais de 300 anos de escravismo criminoso trouxeram para o país 

africanos(as) de diversas regiões do continente, fazendo com que recebêssemos uma imensa 

diversidade de conhecimentos contidos na experiência de vida dessas pessoas africanas. 

Seus conhecimentos especializados foram fundamentais para a implementação e o 

sucesso dos ciclos econômicos do país, nesses períodos. Os ciclos agrícolas de cana-de-açúcar 

e café tiveram forte presença africana não apenas como mão de obra bruta, mas no 

conhecimento técnico no manejo do solo e das sementes, no plantio, na colheita, no 

processamento do produto, na mineração e nas técnicas de extração, fundição e confecção de 

joias (CUNHA, 2010). 

Os Bantu, por exemplo, já dominavam a metalurgia muitos antes da chegada dos 

invasores/colonizadores. Em muitas regiões da África banta, aqueles que dominavam o uso 

dos metais eram personagens de alta estirpe na sociedade, uma espécie de artista, técnico e/ou 

mago. Eles não tinham domínio apenas sobre essa tecnologia, mas desempenhavam também 

papéis de curadores de doenças e participavam de rituais. Seu papel dentro das sociedades 

Bantu não se restringia apenas ao domínio técnico, pois este estava atrelado também a 

dimensões espirituais e à própria estruturação da sociedade. Ao falar dos ofícios tradicionais 

sociais africanos, Bâ (1982, 2003) diz que as atividades desenvolvidas pelas pessoas possuíam 

frequentemente um caráter sagrado, principalmente em relação àquelas que transformavam as 

matérias, pois elas “repetiam” o mistério da criação. 

Na Kubata Bantu, entendemos por tecnologia e saberes as formas particulares que 

cada cultura tem de trabalhar (para além do aspecto estritamente mecânico), acompanhadas de 
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suas epistemologias. Por exemplo, a construção de uma mbira (instrumento de teclas do 

Zimbábue ancestral da kalimba) pelo povo Shona no Zimbábue não passa apenas por um 

característico processo técnico de fabricação do instrumento. Todo esse processo está 

impregnado de saberes que, através da técnica, ultrapassam-na, tocando no que diz respeito à 

identidade, ao pertencimento, à memória e à ancestralidade. São essas questões que busco 

trabalhar nas vivências das escolas e foi esse projeto que tomei como referência. 

 

4.2 Os povos Bantu  

 

“Meu avô lá no Congo foi rei Bantu 
Mas aqui eu sou rei do maracatu” 

(Luís Gonzaga) 
 

No Brasil, os povos africanos que contribuíram para a formação da identidade 

nacional. O tráfico transatlântico de seres humanos, do século XVI ao século XIX, trouxe para 

o país cerca de 5 milhões de africanos de duas regiões: a região da África Austral, situada ao 

longo da extensão sul da linha do equador, e a região da África Ocidental, que abrange 

territórios que vão do Senegal até a Nigéria (MACHADO, 2014). Por isso, quando falo da 

presença africana no Brasil vem à minha mente dois focos: os povos Bantu e os povos 

Sudaneses. 

Os Bantu são retratados, em algumas literaturas, de maneira inferiorizada em relação 

aos Sudaneses e chegam a ser dito que “A preferência de todo o Brasil, exceto a Bahia, por 

Angola, é que embora mais feios, menos cultos, eram mais dóceis e obedientes ao trabalho.” 

(PEIXOTO, 1980 apud LOPES, 2011, p. 93). Esses estereótipos de que os Nagôs seriam mais 

evoluídos do que os Bantu, sendo mais inteligentes, sagazes e bonitos e constituindo impérios 

de maior complexidade podem ser observados em trabalhos como o que cito a seguir: 

 

Os angolas [ambundos, jingas, luandas] eram insolentes, loquazes, 
imaginosos e indolentes, sem persistência para o trabalho, férteis em recursos 
e manhas, mas sem sinceridades nas coisas, muito fáceis de conduzir pelo 
temor dos castigos, e ainda mais pela alegria duma festa, mas também 
voltaram as costas ao receio, desde que não tivessem iminente; pouco 
cuidadosos da responsabilidade do que se lhes confiava, entusiasmando-se 
por qualquer assunto e dele chacoteando pouco depois, mostravam ter grande 
predileção pelo que é reluzente e ornamento, como todos os povos de 
imaginação viva e ligeira. (AMARAL, 1941, p. 126). 
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Esse chavão contribui para a criação de um imaginário que cria uma hegemonia em 

torno dos saberes nagotizados, colaborando para a negação da importância cultural do 

segmento Bantu na formação brasileira. (LOPES, 2011). 

Os Bantu são povos do centro-sul do continente africano que, durante os últimos 

2000 anos, estiveram em constante fluxo migratório dentro daquele continente e, depois, em 

todo o mundo, através da diáspora. Eles “constituem mais do que um grupo étnico, devendo 

ser vistos como um grande conjunto de povos falantes de línguas que têm uma origem 

comum” (LOPES, 2011, p. 96).  Com o mapa seguinte, que se baseia nos estudos e pesquisas 

de Guthrie (1948), que se dedicava às línguas faladas dentro dos países com essa presença, 

destacando sua riqueza cultural e linguística, podemos visualizar as áreas de presença Bantu 

no continente africano.  
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Mapa 1 – Limites das etnias africanas 

 
Fontes: Guthrie (1948), Altuna (1993) e ARCGIS (2016). 
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Existem muitas hipóteses sobre a origem desses povos. Para Altuna (1993), eles 

descendem de um clã de forjadores que dominavam as técnicas da metalurgia. Já para Zau 

(2012), os Bantu são povos que vêm dos Camarões e se espalharam pela África Central, 

Oriental e Austral, afirmando que “a migração se deu em três direções: pelo norte, 

atravessando o baixo Zaire, pelo oriente e pelo nordeste, ao longo do Zambeze e do Planalto 

do Catanga e, finalmente, pelo sul, desde o norte do Calahari até as terras sudoeste de 

Angola” (ZAU, 2012 apud BARROS, 2014, p. 30). Essas hipóteses, em certa medida, 

dialogam com as ideias de Diop (2012) que defende o vale do Nilo como o berço da 

humanidade. Com a invasão por culturas estrangeiras e a perda do império, houve um 

movimento em direção ao sul “(provavelmente para a região de terras altas de Camarões, pelo 

grupo que será conhecido até hoje como os Bantu).” (MUKUNA, 2000, p. 46). 

No mapa seguinte, são destacados os núcleos de dispersão do “proto-Bantu” – tronco 

linguístico dos povos de origem Bantu, que vai influenciar o português falado no Brasil – e 

suas possíveis primeiras migrações.  
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Mapa 2 – Possíveis primeiras migrações Bantu 

 
Fontes: Altuna (1993), ESRI (2016). 
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Mesmo não se chegando a um consenso sobre a origem e expansão desses povos, 

alguns aspectos são pontuados como possibilidades: a cultura do inhame e suas técnicas 

agrícolas, o estoque linguístico e o conhecimento metalúrgico (MUKUNA, 2000). 

Independente de qual hipótese seja verídica sobre esse movimento, sustenta-se que esses 

grupos “compartilham uma origem comum, e que, pelo mesmo fato, têm valores, normas, 

práticas, etc, culturais básicos comuns.” (MUKUNA, 2000, p. 49). 

Na filosofia desses povos a força está na sua existência. Nei Lopes (2011), 

explicando a questão da força na filosofia Bantu, diz que: “nela, a noção de força tomar o 

lugar da noção de ser e, assim, toda a cultura banta é orientada no sentido do aumento dessa 

força e da luta contra a sua perda e diminuição” (LOPES, 2011, p. 144). Essa força vital está 

contida principalmente na palavra; logo, todo ser (espíritos ancestrais, pessoas vivas, animais 

e plantas) é energia, é força, é palavra. A palavra é entendida como um símbolo criador, como 

energia que gera e cria dimensões e realidades novas e através da qual se estabelecem pactos e 

alianças. Assim, tudo na vida possui energia, logo, não são entendidas como estáticas, estando 

sempre em movimento. 

Outros aspectos fundamentais para entender a filosofia que rege a vida desses povos 

é a compreensão de que, para eles, a vida é a existência da comunidade e a importância que 

eles atribuem à ancestralidade. O ancestral é importante, porque deixa uma herança espiritual 

sobre a terra, tendo contribuído para a evolução da comunidade, ao longo da sua existência. 

Com a morte, ele vira energia que regressa aos seus descendentes, sendo os intermediários 

entre a divindade suprema e o homem. 

Posteriormente, com outras migrações e com a diáspora, houve o contato (forçado ou 

não) desses denominadores culturais comuns com outras culturas. Essa cosmossensação 

(OYÉWÚMÍ, 1997) foi sendo reinterpretada, deixando marcas culturais na nova fusão. 

Durante o comércio de africanos escravizados no Brasil, do século XVI ao século XIX, o 

reino do Congo, principalmente no reinado d’El Rei Dom Manuel, foi um dos pontos mais 

importantes para essa rota comercial. Luanda (capital de Angola) foi o maior porto negreiro 

da África, de onde, juntamente com os portos de Mpinda e de Benguela, saiu a grande maioria 

dos africanos escravizados para o nosso país. A próxima imagem traz o mapa da diáspora 

africana, contendo as rotas do comércio de negros e negras escravizados pelo mundo. Nele, 

estão contidas as rotas da escravização assim como os responsáveis pelo comércio de seres 

humanos escravizados saídos da África, no início do século XVII até 1873. 
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Mapa 3 – Núcleos de dispersão do “proto-Bantu” 

 
Fonte: Altuna (1993). 

 

Não existe a certeza de que as negras e os negros escravizados vindos do Congo 

pertenciam realmente a essa região, pois essas pessoas eram nomeadas de acordo com a 

região na qual eram vendidas. Contudo, a maior distância adentrada por portugueses e seus 

auxiliares que se tem registro foi de 400 quilômetros da costa de Angola. Porém, mesmo 

sendo de grupos diversos, eles passavam um período de espera juntos, que variava de um a 

três anos, entre a travessia do Atlântico e a estadia em portos e mercados. Esse tempo lhes 

teria permitido reunir e formar um “estoque” cultural do que tinham em comum culturalmente 

(MUKUNA, 2000). 

Para muitos historiadores, no ano de 1442, inicia-se o comércio escravista pelos 

portugueses. Nesse ano, são feitas as primeiras capturas de negros na atual Mauritânia, 

iniciando-se a rota de tráfico dos portugueses para o Brasil. Lopes (2011) conta que em 1550 

desembarcaram em Salvador, na Bahia, os primeiros contingentes de africanos escravizados 

destinados principalmente para a região Nordeste, para as plantações de cana-de-açúcar. Com 

o desenvolvimento das atividades comerciais a partir da década de 1570, o Nordeste passa a 

receber cada vez mais escravizados, oriundos principalmente do Reino do Congo, do Dongo e 

de Benguela. As mudanças dos ciclos econômicos da colônia (como a cultura-de-açúcar, o 

fumo, o arroz, a pecuária, o café e o ouro) determinaram o deslocamento de grandes 

contingentes negros Bantu por toda extensão do território nacional. Com a mudança do ciclo 

econômico para a mineração e a descoberta de ouro no Brasil, houve um descolamento da rota 

do comércio escravista para a região do Golfo da Guiné, onde se supunha que as pessoas 

tivessem mais experiência no trabalho das minas. O mapa a seguir ajuda a dimensionar a 
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presença dos povos africanos no território nacional, mostrando quais etnias estiveram 

presentes em cada estado. 

 

Mapa 4 – Presença de nações africanas no território brasileiro 

 
Fonte: produzido pela autora 

 

 

No Ceará, vivemos sob o mito da não existência de populações negras no estado. É 

comum escutarmos em rodas de conversas, seja na rua, nos bares ou na universidade, a 

assertiva de que aqui não existem negros ou negras, pois, além de quase não terem sido 
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trazidos para cá pelo tráfico negreiro, por conta da inexpressividade econômica da província, 

esse estado foi o primeiro a “libertar” os negros e as negras escravizados. 

Contudo, Girão (1991 apud BARROSO, 2009) explicita a presença de africanos no 

Ceará desde 1742, provenientes, principalmente, do Congo-Angola, povo de origem Bantu. 

Entre o fim do século XVIII e o início do XIX, “[...] o número de cativos no Ceará teria 

variado entre 30.000 e não mais que 45.000 [...], 27,8% de negros no total da população.” 

(BARROSO, 2009, p. 20). O estado era também refúgio para os negros e as negras dos 

estados da Bahia e de Pernambuco (BARROSO, 2009). Esse passado histórico afirma a 

existência do povo negro no Ceará, não apenas atrelada à ideia de escravidão, mas de 

resistência. 

Em termos concretos, a cultura Bantu dentro do Brasil consiste em um repertório de 

inovações, de palavras, de cantigas, de danças, de língua, de cultura, de comida, de histórias e 

de símbolos que foram sendo transmitidos e hoje são inerentes ao que de mais ontológico 

existe em nossa sociedade. Por cultura Bantu, entendo não apenas as características herdadas 

desses povos que são marcantes na cultura afro-brasileira, como o samba, a capoeira, as 

congadas e moçambiques, o maracatu, o jongo e a brincadeira de bois, mas seus saberes, 

valores, modos de pensar, de sentir e se relacionar com o mundo que atravessaram o tempo e 

se fundiram, para formar o que chamamos de cultura afro-brasileira. 

No Ceará, o apagamento das nossas matrizes africanas é histórico e os Bantu não são 

conhecidos pela maioria dos cearenses. Não se sabe que esses povos estiveram aqui nem que 

carregamos várias marcas deles em nós. Talvez o som anasalado tão característico da nossa 

maneira de falar tenha ligação com o Kimbundu, em que as palavras começam pela letra N ou 

M, dando essa sensação nasal ou as várias palavras africanas que usamos no nosso “cearês”. 

Esse trabalho é um olhar mais atento a essas marcas “invisíveis” e a essa raiz. 

 

4.3 Vivências pedagógicas 

 

Antes de me aprofundar nos desdobramentos da Kubata Bantu, há uma questão 

importante a ser ressaltada a seu respeito: não é intenção desse projeto criar um tipo ideal de 

África dentro do Brasil.  

 

Não é nosso intento criar uma África mítica ou romantizar a África real. No jogo de 
identidades, entretanto, está embutido um jogo político e, na disputa pelo poder, está 
contido a disputa pela representação de si. No jogo das representações identitárias 
no Brasil, os afrodescendentes foram ideologicamente representados como 
inferiores. Negativizados desde a sua cor até sua condição social, os 
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afrodescendentes viram-se sempre alijados das vantagens sociais por consequência 
da negação de sua cultura e história. Falar em cosmovisão africana, portanto, 
certamente tem uma dimensão política, bem como uma dimensão econômica. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 77). 

 

Desse modo, vou discutir as dimensões da cosmossensação africana dentro do 

universo dos afrodescendentes de nosso país, de forma consciente da realidade objetiva e 

levando em conta rupturas e continuidades. Dialogarei com assuntos referentes à organização 

da vida social, política e de produção material21, ou seja, falarei das formas como nossa 

sociedade foi estruturada e de como, ao longo desse processo, o ser negro foi constituído na 

negação de sua existência em todas as instâncias (concretas, subjetivas e simbólicas). 

Entender os caminhos que me trouxeram até aqui possibilita uma visão crítica dos jogos de 

disputa que me envolvem, assim como traz elementos que dão maneiras de criar outros 

mundos e realidades não calcadas em utopias, mas em experiências verídicas de outras formas 

de ser, estar e se relacionar com o mundo. 

Ao adotar o território a que pertenço como referência, tomo o Brasil e não a África 

como ponto de partida de minhas reflexões, com todas as suas peculiaridades, necessidades e 

contradições e de onde surgem sujeitos. Falo, sim, de uma cosmossensação, mas a partir, 

principalmente, da experiência dos afrodescendentes, que perpassa a constituição de todos(as) 

os(a)s brasileiros(as), pois “o que vem para o Brasil não é a estrutura físico-espacial das 

instituições nativas africanas, mas os valores e princípios negro-africanos” (OLIVEIRA, 

2006, p. 85). Esses valores e princípios são uma maneira de resistir encontrada por nossos 

ancestrais nesse processo de dominação e expropriação da vida, que não se limitou apenas ao 

viéis econômico, compreendendo a própria existência. Essa expropriação da vida se refere à 

universalização dos signos culturais, sem reproduzir “em suas organizações sociais as 

estruturas de dominação europeia” (OLIVEIRA, 2006, p. 85). O candomblé, a umbanda, as 

manifestações culturais populares, que têm notadamente traços dessa matriz, os mitos e os 

ritos, as irmandades negras, como as do Rosário, o vocabulário e a culinária são exemplos 

dessas resistências em nosso território e em nós mesmos. 

Partindo da ideia elucidada por Santos (2006) sobre refletir as práticas de 

conhecimento, a Kubata Bantu adota em seus trabalhos a ideia de vivências pedagógicas22. O 

                                                 
21 No sentido de como a sociedade organiza sua produção de bens materiais e simbólicos. 
22

Aqui cabe uma elucidação: mesmo que as vivências pedagógicas sejam um termo cunhado e utilizado pela 
Kubata Bantu, a ideia que as permeia já vêm sendo gestada em outros estudos e trabalhos. Um exemplo é a 
Pretagogia desenvolvida por Sandra Petit, um “referencial teórico-metodológico em construção há alguns anos, 
[que] pretende se constituir numa abordagem afrocentrada para formação de professores/as e educacores/as de 
modo geral”. (PETIT, 2015, p. 119). 
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termo pedagógico extrapola o sentido instrumental de transmitir conhecimento, de ensinar, 

não se limitando às instituições de ensino, mas sim: 

 

[...] entendidas de manera múltiple: como algo dado y revelado; [que hace] abrir 
paso, traspasar, interrumpir, desplazar e invertir prácticas y conceptos heredados, 
estas metodologías síquicas, analíticas y organizacionales que usamos para saber lo 
que creemos que sabemos para hacer posible conversaciones y solidaridades 
diferentes; como proyecto tanto epistémico como ontológico ligado a nuestro ser 
[...]. Pedagogías [que] convocan conocimientos subordinados producidos en el 
contexto de prácticas de marginalización, para poder desestabilizar las prácticas 
existentes de saber y así cruzar los limites fictícios de exclusión y marginalización. 
(JACQUI ALEXANDER apud WALSH, 2013, p. 29; 30). 

 

Mais ainda, são:  

 

Prácticas que abren caminos y condiciones radicalmente “otros” de pensamiento, re- 
e in-surgimiento, levantamiento y edificación, prácticas entendidas pedagógicamente 
– prácticas como pedagogías- que a la vez, hacen cuestionas y desafiar lá razón 
única de la modernidad occidental y el poder colonial aún presente, 
desenganchándose de ella. Pedagogías que animan el pensar desde y con 
genealogías, racionalidades, conocimientos, práticas y sistemas civilizatórios y de 
vivir distintos. Pedagógicas que incitan posibilidades de estar, ser, sentir, existir, 
hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de outro modo, pedagogías enrumbadas hacia 
y ancladas en procesos y proyectos de carácter, horizonte e intento decolonial. 
(WALSH, 2013, p. 28). 

 

Ou seja, essas vivências são pedagógicas por apontar maneiras críticas de ler o 

mundo e intervir na sociedade, que se contrapõem ao monólogo da razão moderna ocidental. 

São pedagógicas também por se esforçarem para se opor e transgredir a negação ontológica – 

tanto da raça, do gênero, da sexualidade e da epistemologia –  promovida pelo poder da 

colonialidade. 

Meu propósito é tomar o chão/território ao qual todos pertencemos como matriz 

geradora de conhecimentos, para além daqueles enquadrados no nicho do dito científico e que 

atravessam todo o nosso ser, extrapolando os muros da instituição escolar, pois dizem respeito 

também às formas de como vemos e nos relacionamos com o mundo. Pela perspectiva da 

cosmossensação africana (OYÉWÚMÍ, 1997), o chão é sagrado, pois a terra é entendida 

como “sendo uma divindade e tendo íntimas relações com o preexistente” (OLIVEIRA, 2006, 

p. 59). A ancestralidade é simbolizada pelo chão “onde enterramos nossos mortos e de onde 

extraímos nosso alimento vivo e espiritual” (PETIT, 2015, p. 77). Assim, esse chão não está 

ligado apenas à sobrevivência do corpo, como lugar de onde tiramos nosso sustento, mas 

como território visceralmente relacionado à própria constituição do ser. Logo, não pode ser 
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apropriado por ninguém, mas somente ocupado para que possamos trabalhar para o 

“atendimento das necessidades comunitárias de necessidades vitais e específicas” (LEITE, 

1984, p. 46). Essa concepção também entra em choque com o princípio básico do capitalismo, 

que considera a terra como um meio que deve produzir um excedente para a comercialização 

e a lucratividade. 

Nas manifestações culturais populares brasileiras, notadamente as de matriz africana, 

e nas danças das religiões afro (umbanda e candomblé), vejo um princípio de intimidade com 

a terra, lugar de onde emana energia sagrada de criação, que percorre todos os seres e as 

coisas. Assim, “o contato contínuo dos pés nus com a terra é fundamental para absorver as 

energias que deste lugar se propagam e para enfatizar a vida que tem que ser vivida agora e 

neste lugar” (BÁRBARA, 1999, p. 152). Rodrigues (2005), uma grande estudiosa sobre o 

corpo na dança afrodescendente, utiliza a metáfora da árvore para expressar essa ligação 

profunda que existe entre o pé desnudo e a terra. Assim como as raízes das árvores, nessas 

manifestações, os pés “penetram na terra como se adquirissem raízes, sugam-na como se 

recolhessem a seiva: amassam o barro; levantam a poeira; mastigam, devolvem e revolvem a 

terra através de seus múltiplos apoios” (RODRIGUES, 2005, p. 44). 

Dentro dessa perspectiva, não existe “a equivalência entre elevação de plano e 

superioridade” (PETIT, 2015, p. 89); ao contrário, o chão é um lugar sagrado. No candomblé, 

“micro-cosmo brasileiro que reflete o macro-cosmo africano” (OLIVEIRA 2006, p. 87), por 

exemplo, esse valor divino se expressa na máxima de “bater a cabeça”. Não apenas como uma 

saudação ou cumprimento, mas como um sinal de respeito ao chão dos ancestrais, entregando-

se a uma união com eles. Por isso, várias ações acontecem em torno do chão, como sentar-se, 

comer, dormir, despir os pés, ajoelhar-se, em um sentido de unidade onde todas as partes vão 

integrar-se a uma só, tendo o chão como elemento aglutinador. 

Assim sendo, nesta pesquisa, o chão se apresenta como território fecundo de onde 

partimos e para o qual retornamos, em um movimento circular. Nele, a experiência cotidiana é 

fonte inesgotável de conhecimento. Por isso, optei pela terminologia “vivências” para 

expressar e dar ênfase a esse lugar que a Kubata Bantu toma como referência pedagógica e 

por dialogar com os processos educativos para além dos legitimados pela escola, sempre 

tomando como ponto de referência a cosmossensação africana. 

Existia em África, antes da invasão dos povos ditos colonizadores, uma estrutura 

comum aos diversos povos que alicerçavam as dimensões políticas, culturais e sociais daquele 

continente. Essa forma de compreender o mundo privilegiava a diversidade e a lógica de cada 

lugar, não impondo um modelo único de se relacionar com a vida e o planeta. Mesmo com a 
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dispersão desses povos ao redor do mundo, através da diáspora, essas estruturas atravessaram 

o mar junto com os africanos, escravizados ou não, e continuaram estruturando as suas 

concepções de vida e dos seus descendentes (OLIVEIRA, 2006). 

Desse modo, esta ideia de vivências pedagógicas vai de encontro ao sistema-mundo 

capitalista – que não se limita apenas ao viés econômico, mas é estruturante da vida social, 

política, cultural, ecológica e subjetiva. Este sistema que se apresenta de forma universal “tem 

como fundamento uma cosmovisão essencialista, excludente e individualista, calcada no 

princípio da identidade, nos processos de legitimação formal e na política de dominação” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 01). 

Esta lógica origina as categorias primárias de bem e mal, bonito e feio, sagrado e 

profano, original e mestiço, puro e impuro. Dentro de um jogo politico, ela cria identidades 

que enclausuram os seres dentro de seu nexo, não a partir do que eles são em essência, mas, 

sim, dos conceitos produzidos pelos outros sobre eles. Essas circunstâncias constituem uma 

armadilha que nos mantêm presos a uma única forma de ver e estar no mundo, negando-nos o 

chão de onde viemos. Com isso, são apagadas a nossa história e a possibilidade de nos 

reconhecermos nela. Ou seja, essa lógica nega quem nós somos e se torna, assim, uma 

poderosa arma de dominação, pois passa nas suas entrelinhas a ideia de que os povos 

africanos e ameríndios são incapazes e sem história, necessitando sempre de tutela. 

Uma das maneiras de a Modernidade contar e perpetuar a sua história é por meio da 

educação, sendo ela própria construída e constituída neste narrar, “desde uma perspectiva que 

silencia ao fazer apenas algumas vozes falarem, ao contar apenas parte do que se sabe” 

(FLOR DO NASCIMENTO, 2014, p. 449). A educação, através da instituição escolar, 

consagra apenas uma parte da história, ocultando seus rastros de violência e horror e 

contribuindo, assim, para uma naturalização das hierarquias que foram construídas dentro do 

processo histórico. 

Para romper com essa lógica, não basta apenas a inclusão da história e da cultura 

africana no currículo escolar. Como nos diz Flor do Nascimento (2014), precisamos adorar 

outras posturas, outras relações com o conhecimento. É desse ponto também que partem as 

vivências pedagógicas da Kubata Bantu, da necessidade patente de se trazer essas outras 

vozes para o processo educativo. Não é, contudo, uma tentativa de incorporá-las à dinâmica 

global, mas de acolhê-las de forma sincera para que a escola posso ser um espaço dos 

possíveis (FLOR DO NASCIMENTO, 2014). 

Assim, ao trabalhar com as vivências pedagógicas, busquei ouvir essas outros vozes, 

pois elas não se limitam apenas a dialogar com os temas que envolvem as africanidades. 
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Tendo o território de onde viemos, o chão ao qual pertencemos como força motriz do 

processo educativo, abrem-se possibilidades para discussões e articulações com outros saberes 

e realidades, como as dos povos indígenas, caiçaras e camponeses. 

Aqui tomo primordialmente como referencia a cultura africana e afrodescendente, 

pela necessidade urgente em nosso país de discutirmos a questão racial e de fazer uma 

educação antirracista. Contudo, isso não exclui o trabalho com outras matrizes de 

conhecimento, através da ideia de vivências pedagógicas, pois o que se deve intentar com as 

vivências não é a eleição de um novo centro, mas a lida com as várias contribuições globais 

para o processo educativo. 

Para isso, adotei três conceitos para pensar e construir as vivências pedagógicas: 

oralidade, ancestralidade e encantamento. Eles vêm como o alicerce a partir do qual edifiquei 

a minha prática. Nas cosmossensações africanas, a palavra ocupa um lugar central, estando 

presente nas manifestações artísticas, na magia, no culto religioso e na vida social. É um dos 

fundamentos para a criação do mundo por estar visceralmente ligada à ideia de força vital, 

“fonte primordial da energia que engendra a ordem natural do universo e atua de maneira 

específica em cada sociedade” (OLIVEIRA, 2006, p. 45). Desse modo, compreendo que: 

 

Nas tradições africanas [...] -, a palavra falada se empossava, além de um valor 
moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças 
ocultas nela depositadas. [...] Do mesmo modo, sendo a fala a exteriorização das 
vibrações das forças, toda manifestação de uma só força, seja qual for a forma que 
assuma, deve ser considerada com sua fala. É por isso que no universo tudo fala: 
tudo é fala que ganhou corpo e forma. Se a fala é força, é porque ela cria uma 
ligação de vaivém (yaa-warta,em fulfulde) que gera movimento e ritmo, e, portanto, 
vida e ação. (BÂ apud PETIT, 2015, p. 126). 

 

 A palavra é a força inerente a todos os seres e gera energia e movimento, estando 

presente em todos os âmbitos da existência. “[...] abarca todos os aspectos da vida e fixou no 

tempo as respostas às interrogações do homem. Relata, descreve, ensina e discorre sobre a 

vida” (ALTUNA, 1993, p. 33). Por estar diretamente relacionada à história, por ser através 

dos relatos e dos contos de mulheres e homens de sabedoria que as memórias e os 

acontecimentos foram disseminados, torna-se um instrumento do saber. Talvez pelo fato de a  

palavra estar diretamente ligada à história, à memória e ao pertencimento, seja tão forte o 

antagonismo à oralidade, no sistema-mundo capitalista. A palavra escrita tem muito mais peso 

e força dentro desse sistema, sendo associada ao conhecimento científico e à verdade. 

Contudo:  
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[...] a escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não 
o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que 
nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos 
transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente (BÂ, 1982, 
p. 181). 
 

É importante salientar que a escrita já existia em várias sociedades africanas, como o 

Egito e a Etiópia, entretanto, “mesmo na presença destas, a palavra falada é um valor social” 

(CUNHA, 2010, p. 86). Dentro do universo Bantu, muntu é a pessoa “constituída pelo corpo, 

mente, cultura e principalmente, pela palavra” (CUNHA, 2010, p.81). Logo, a palavra é o 

elemento constitutivo da existência humana. 

Esse predomínio da palavra escrita sobre a palavra falada acarretou, para as culturas 

africanas, uma grande perda de parte do acervo da memória do povo (fatos históricos, lendas, 

mitos, histórias das linhagens). Por não ter registros escritos e pela imposição da ruptura com 

o ato de contar, a palavra falada foi relegada a uma posição inferior (STREET, 2014). Não 

estou aqui desmerecendo a importância da escrita e o seu papel no registro da história – os 

livros são fundamentais para a perpetuação de ideias, fatos e histórias – mas acredito que isso 

possa ser feito sem inferiorizar a oralidade. 

Além de apagar as memórias desses povos, esse processo contribuiu também para a 

proliferação da ideia de que, na África, não existia conhecimento, pois este só estaria 

vinculado à escrita. Contudo, essa premissa do saber ligado à escrita é uma forma de 

dominação ideológica, pois, mesmo a África negra não possuindo escrita, “isto não impediu 

que conserve um passado e que os seus conhecimentos e cultura sejam transmitidos e 

conhecidos” (ALTUNA, 1993, p. 32). Por isso, a oralidade se torna uma força para lutar 

contra a colonialidade do conhecimento dentro da pesquisa. 

A ancestralidade funde-se a ela nesse confronto, na medida em que não se limita a 

um parentesco de sangue ou simbólico, mas a um “conceito-experiência” que nos possibilite 

outra sociabilidade para além das tramas do racismo colonial (FLOR DO NASCIMENTO, 

2016). Ela é uma “categoria que busca produzir sentidos para a experiência ética e política, 

em torno da vida e do pensamento” (FLOR DO NASCIMENTO, 2016, p.206), ajudando a 

construir outra percepção histórica de quem somos, através de marcos de subjetivação 

destoantes dos construídos pelo processo de exclusão promovidos pela colonialidade. 

Como nos diz Machado (2014) e Flor do Nascimento (2016) ressalta, a 

ancestralidade favorece e exige uma relação encantada com o mundo. A modernidade 

evacuou em muito o sentido de nossa existência, pois, no sistema-mundo em que a 

modernidade é gerada, a vida é gerida e significada através do capital. O encantamento 
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mostra-se como um caminho para se estabelecer relações criadoras, construtivas e 

valorizadas. Para uma educação descolonizada e antirracista, ela se apresenta como um 

potencializador, pois o encanamento é uma atitude diante do mundo e da vida (OLIVEIRA, 

2006; 2007). 

A partir dele podemos pensar e agir em busca de uma educação que se teça como a 

teia de Anance, em que parte dos seus fios são compostos por conhecimentos, valores e 

modos de pensar africanos e afrodescendentes. É nesse sentido que os três conceitos se 

fundem nas vivências pedagógicas dentro da pesquisa, como maneiras de propor e nos engajar 

em busca de uma educação descolonizada e antirracista. São as vivências pedagógicas o 

material sobre o qual me debruçarei no capítulo que segue. Nele, descreverei e analisarei as 

vivências realizadas com os alunos do segundo ano do colégio Andorinha.   
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5 CAMPO 
 

Neste capítulo, farei um percurso pelas vivências pedagógicas realizadas durante a 

pesquisa com o intuito de observar se elas contribuem ou não para o processo de 

descolonização do conhecimento. Em minha trajetória de pesquisa, tive alguns percalços em 

relação ao campo, como descrevi no capítulo que trata sobre a metodologia. Tendo isso em 

vista, abordarei, nessa sessão, as atividades promovidas em duas escolas públicas de ensino 

médio da cidade de Fortaleza, a Escola Sabiá e a Escola Andorinha. 

Mesmo não tendo concluído as vivências nem a coleta dos dados na Escola Sabiá, 

trago as informações e reflexões referentes a este campo, por considerar relevante o trabalho 

realizado nessa escola e por ver essa experiência como uma preparação para as vivências no 

Andorinha. Assim, divido esse capítulo em dois tópicos, cada um destinado a uma das 

escolas. 

Nas páginas que se seguem, relato momentos descritos no diário de campo, 

intercalados com ponderações acerca do processo de vivências pedagógicas da Kubata Bantu. 

Busquei fazer os relatos não apenas de forma descritiva, mas com um olhar e uma escrita 

atenta e sensível, trazendo percepções, sensações e reflexões. 

 
5.1 Escola Andorinha 

 
Por conta das dificuldades descritas no capítulo metodológico, não me foi possível 

dar continuidade às atividades na Escola Sabiá, sendo necessário recomeçar o trabalho de 

campo em outra instituição. Foi esse movimento que me levou à Escola Andorinha, onde, 

durante um período de quase quatro meses, desenvolvi as vivências pedagógicas da Kubata 

Bantu com os estudantes do segundo ano do ensino médio da manhã. 

Na tabela a seguir, reapresento o planejamento das vivências feito para a Escola 

Andorinha; contudo, nessa tabela, trago uma coluna diferente das da tabela apresentada 

anteriormente (cf. tabela 2, no capítulo 2 desta dissertação), para explicitar a produção 

desenvolvida em cada atividade. Esses são importantes dados para poder me ajudar a analisar 

se as vivências contribuem ou não para o processo de descolonização do conhecimento.  
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Tabela 3 – Planejamento dos ciclos de vivências na Escola Andorinha, 

acrescidos dos produtos desenvolvidos em cada atividade 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

PRODUÇÃO 

 
 
1 

 
 
Apresentação 

Conhecer os 
participantes da 
pesquisa e saber o 
que para eles é 
conhecimento, 
ancestralidade e 
negritude. 

A partir de objetos, 
fotografias ou 
música, os 
participantes 
“falam” o que 
entendem por 
ancestralidade, 
conhecimento e 
negritude. 

  
Fotografias 
sobre 
ancestralidade, 
conhecimento 
e negritude. 

 
 
 
2 

 
 
 
Pertencimento 

 
 
Trabalhar a 
memória e 
pertencimento dos 
jovens a partir de 
suas histórias de 
vida 

Através do toque da 
mbira e de canções 
tradicionais Shona, 
levar os 
participantes a 
trabalharem suas 
próprias trajetórias 
de vida. Depois, a 
partir da música de 
capoeira angola 
marinheiro sou, 
trabalhar suas 
histórias e 
pertencimento. 

 
Relato de 
sensações das 
atividades com 
a mbira.  
Versos da 
cantiga cantada 
em roda. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
E existem 
heróis e 
heroínas 
negro? 

 
 
 
 
Conversar com os 
jovens sobre as 
grandes 
personalidades 
negras da história 
brasileira. 

Através de 
fotografias, 
conversar com os 
jovens sobre figuras 
negras importantes 
em nossa história, 
como Zumbi e 
Dandara dos 
Palmares, Carolina 
de Jesus e Petra 
Simoa.  Divididos 
em três equipes, 
construirão em uma 
cartolina um mural 
referente aos 
encontros já 
realizados. 

 
Três cartazes, 
cada um 
referente a um 
encontro, para 
iniciar a 
confecção do 
mural. 

(continua) 
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(continuação) 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

PRODUÇÃO 

 
4 

 
Oralidade e 
Musicalidade 

Dialogar sobre a 
questão da palavra 
na perspectiva da 
cosmossensação 
africana, 
evidenciando a 
nossa 
ancestralidade 
africana. Conversar 
sobre esse 
português afro-
brasileira é 
desmistificar 
verdades 
arraigadas que nos 
tiram nossa 
africanidade. 

Conversar com os 
jovens sobre o 
tronco linguístico 
bantu e sua 
influência no 
português que 
falamos no Brasil. 
Conhecer algumas 
palavras em 
Quibundo e 
Kikongo (duas 
línguas do tronco 
bantu). Construir 
coletivamente uma 
música, tendo como 
tema as discussões 
que tivemos até 
agora, utilizando 
palavras desse 
tronco linguístico. 

 
 
 
 
Início do 
trabalho de 
dança e ritmo. 

 
 
5 

 
 
Povos bantu e 
a diáspora 

Fazer um 
panorama geral 
com os jovens 
sobre o continente 
africano e sua 
história, enfocando 
nos povos bantu e 
dialogando sobre 
as heranças e 
permanências 
desses povos em 
nosso país 

 
 
Construção coletiva 
do mapa da diáspora 
africana no Brasil 

 
 
Mapa da 
diáspora 
africana no 
Brasil, com 
ênfase aos 
povos do 
tronco bantu.  

 
 
6 e 7 

 
 
Construção de 
instrumentos 
étnicos  

 
Construir 
artesanalmente 
junto com os 
jovens a 
magagada, 
instrumento 
percussivo do povo 
Shona. 

Conversar sobre a 
cabaça e sua 
simbologia dentro 
da cosmossensação 
africana, apresentar 
a magagada, sua 
história e sua 
importância dentro 
da sociedade 
africana. Construção 
do instrumento. 

 
 
Magagadas  

(continua) 
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(conclusão) 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

PRODUÇÃO 

 
8 

 
Fim da 
jornada 

 
Repetição da 
atividade do 
primeiro dia. 
Encerramento da 
pesquisa e 
finalização dos 
instrumentos 

Dialogar para saber 
o que os 
participantes 
entendem por  
ancestralidade, 
conhecimento e 
negritude. Roda de 
conversa para 
avaliação da 
pesquisa. 
Finalização do 
mural e momento de 
confraternização 

 
Fotografias 
e Magagadas 

Fonte: elaborada pela autora. 

                      
5.1.1 Vivência I 

 
Senti-me mais uma vez como se estivesse iniciando minha jornada – novo lugar, 

novas pessoas e o antigo frio na barriga que o desconhecido nos dá. Durante as inscrições, 

avisei a cada jovem que nossas vivências se iniciariam na quinta seguinte; contudo, ao chegar 

na escola no dia marcado, vejo que muitos se dirigiam para irem embora. Quando me viram, 

lembraram-se do compromisso, mas como já estavam no portão de saída tive que juntamente 

com Anita pegar a lista de inscrição para chamar cada um por nome. Isso, porque os 

estudantes só podem ficar na escola em período de aula e também porque, durante a manhã, 

eles haviam usado a vivência como desculpa por chegarem alguns minutos atrasados na aula. 

A escola é muito apegada à ideia de disciplina. Desde meu primeiro dia, observei situações 

referentes a isso, como os crachás para os alunos poderem sair da sala e ir aos banheiros. 

Alguns jovens que estavam na lista já tinham ido embora e, como nós já havíamos 

combinado, achei justo substitui-los por pessoas que não puderam se inscrever por falta de 

vagas, mas que estavam presentes, nesse momento. 

Depois de reunir a todos, fomos para uma das salas de aula do segundo ano. Ao 

entrar, lhes pedi ajuda para fazermos um círculo com as cadeiras, porque a referência desse 

trabalho é a roda, onde todos ocupam o mesmo lugar, onde não há começo ou final. Ela é um 

elemento fundamental. Nas sociedades africanas, era em roda que os contadores de histórias 

falavam dos mitos e das lendas; era em roda que a comunidade se reunia para tomar suas 

decisões; era em roda que cultuavam seus ancestrais. A roda é um elemento primordial para a 



95 
 

vivência afrodescendente, pois nela é resgatado um dos maiores princípios africanos: a 

oralidade. 

Ao entrar em sala, logo os jovens me perguntaram onde estava meu instrumento. 

Expliquei que, por causa da chuva, não o havia levado e ele não seria utilizado naquele dia, 

porque ele é muito delicado. Alguns ficaram com uma cara desapontada – acho que, por eu ter 

tocado na minha apresentação, eles pensaram que as vivências seriam relacionadas apenas à 

música, mesmo eu tendo dito de forma explícita que as vivências não se limitariam a isso, 

mas que a música também faria parte delas. 

Todos nos sentamos, mas a escuta não foi algo simples. No princípio, estavam todos 

falando ao mesmo tempo e tão agitados que quase não me ouviam. Tive que esperar um 

pouco para que eles respirassem. A vivência ocorre logo depois da aula, então é normal que 

todos queiram falar e se movimentar (afinal, ficaram horas parados), mas, para o que eu 

pretendia fazer, era preciso ajustar nossas frequências. Com o “silêncio”, iniciei apresentando 

novamente a pesquisa e quem eu era. Comento os trâmites burocráticos, como a questão do 

almoço, a questão disciplinar (o que me foi pedido pela direção) e os termos para participação 

da pesquisa. 

Em seguida, fizemos uma dinâmica de apresentação para que todos pudéssemos nos 

conhecer pelos nomes e dissipar um pouco da energia que transbordava dos jovens. Em um 

ritmo compassado, entre pés e mãos, cada pessoa dizia seu nome dentro do ritmo que eu 

conduzia e foi repetido por todos da roda. Inicio passando primeiro o ritmo dos pés e das 

mãos e inicio dizendo meu nome. Depois da primeira tentativa errada, começamos 

novamente. Os jovens se perderam em meio a risos e gargalhadas, mas a dinâmica exigia 

concentração, mesmo parecendo apenas uma brincadeira. A questão não era apenas manter o 

ritmo, mas perceber a sutileza que a brincadeira trazia, ao mostrar que cada um, em suas 

singularidades, é essencial para que a roda gire ao seu tempo. 

Paro para que todos respirem. Pergunto se conseguiríamos fazer a mesma coisa em 

movimento e convido a tentarmos. A primeira tentativa foi muito acelerada a um ponto de ser 

difícil dizer os nomes no mesmo ritmo. Tentamos novamente, dessa vez, sem pressa e com 

concentração no que estava sendo dito. Depois sentamos novamente em círculo e, no meio 

dele, estendi uma canga e coloquei alguns elementos – uma estátua de elefante, uma cabaça, 

um búzio, um fio de conta, uma coroa de reisado, uma vela, uma estátua de padre Cícero, uma 

quenga de coco, um aparador de vela, uma boneca rendeira, uma estátua de São Benedito, um 

cacto, um chaveiro de tambor e um tecido africano. Enquanto eu dispunha os elementos, 

explicava que naquele dia pouco eu iria falar, pois queria mais era saber o que eles tinham a 
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me dizer. Gostaria de saber o que, para eles, era conhecimento, ancestralidade e negritude, 

ideias centrais que vão permear toda a pesquisa, e afirmei que eles poderiam me dizer isso da 

maneira que fosse melhor para eles, escrevendo, por fotografia, por música, dançando ou de 

qualquer outra maneira que achassem melhor. 

De cara, os jovens não entenderam, pois como falar de algo que ainda nem havíamos 

conversado? Contudo, esse era exatamente o objetivo da atividade: saber quais os 

conhecimentos e as impressões que eles carregavam consigo sobre esses temas, influenciando 

o mínimo possível suas respostas. Assim, eu teria uma ideia do conhecimento prévio que cada 

um traria sobre o tema. 

Perguntaram-me, então, se teria que ser individual e falei que não, que eles também 

poderiam conversar em grupo e fazer algo juntamente. Assim, formaram-se três grupos e um 

menino preferiu fazer sozinho. Procurei deixá-los à vontade e interferir o mínimo possível, até 

mesmo para poder observar e conhecer melhor cada um. Um dos grupos, formado por 

aproximadamente sete integrantes, começou imediatamente a conversar e anotar, montando 

composições e experimentando o que havia na canga. O menino que preferiu ficar sozinho 

sentou na ponta da canga e começou a montar uma composição. Um pequeno grupo escrevia 

algo em um papel, mas decidiram juntar-se a outro grupo, que escolheu utilizar uma música. 

Depois do tempo estipulado, voltamos à roda para poder partilhar as produções. 

Primeiro, falaram os participantes que utilizaram a fotografia e, por último, deixamos o grupo 

que quis utilizar a música, para encerrarmos com um momento de maior integração. Contudo, 

esse grupo não se integrou muito ao sentido da atividade e, na realidade, o que eles queriam 

era cantar. A primeira música escolhida foi Faroeste Caboclo que narra a história de um 

jovem negro, Geremias, e suas dificuldades ao longo de sua trajetória. Contudo, na hora da 

apresentação, a fome falou mais alto e trocaram a música na hora, por a antiga ser muito 

longa. Mais uma vez, esclareço que, como na vivência do Sabiá, qualquer linguagem por si 

só, seja dança, música ou canto, não era a minha finalidade, mas eram maneiras de chegar às 

reflexões sobre ancestralidade, conhecimento e negritude. 

Quando iríamos conversar para saber a opinião de todos sobre a atividade, fomos 

interrompidos por um dos funcionários responsáveis pelo almoço, nos informando que os 

alunos deveriam ir ao refeitório, porque só faltavam eles para encerrar as atividades da 

cozinha. Por conta disso, encerramos a atividade sem conseguir fazer o feedback e essa 

situação se repetiu ao longo das demais vivências. O tempo era apertado dentro do Andorinha 

e, durante o percurso da pesquisa, sempre esteve contra mim. 
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5.1.2 Vivência II 

 
Por conta da semana de provas, eu não pude ir à escola na semana seguinte à 

primeira vivência, retornando às vivências apenas na segunda semana. Havia pedido, na 

última vez em que nos encontramos, para os participantes olharem para sua trajetória, 

pensarem nas suas histórias de vida e levarem elementos que, para eles, eram importantes, que 

marcavam a sua ancestralidade e de onde eles vieram. 

No entanto, ao longo da semana e desse tempo planejando, percebi que, antes de 

fazer isso, teríamos mais um encontro, mais uma vivência e ela não seria mediada pelos 

conceitos ou ideias dos autores do que seja ancestralidade, do que seja conhecimento, do que 

seja negritude. Ao contrário, seria sobre como isso se constituiu dentro da vida de cada um 

desses jovens. Para isso, eu pensei em dois momentos, dos quais o primeiro seria mais ligado 

à subjetividade e às sensações. Para isso, resolvi utilizar a mbira. 

A mbira não é apenas um instrumento musical, ela está ligada a uma cultura 

espiritual, é uma língua que fala aos corações das pessoas. Ela fala profundamente de cada 

pessoa. Então, pensei que nada seria melhor para esse momento com os jovens do que a mbira 

para adentrar nesse universo mais íntimo. Depois, eu iria pedir para que eles escrevessem 

como tinha sido a experiência, o que eles tinham sentido e, a partir desse material, eles iriam 

escrever as letras da música. 

A seguir, passaríamos para o segundo momento da vivência, através da música de 

capoeira angola Marinheiro sou. Escolhi essa música por ela falar exatamente de quem é cada 

um: “Eu não sou daqui, marinheiro sou, eu sou da Bahia, de São Salvador”. Esse, então, seria 

nosso ponto de partida: quem era cada pessoa ali presente? De onde vinha essa pessoa? E os 

conhecimentos que ela trazia? 

Pensei que esses veículos nos ajudariam a acessar essas informações e sensações, 

através do encantamento. Pensei nessa mudança também muito inspirada pela fala do 

professor Henrique Cunha, durante a minha qualificação, quando apresentei o vídeo de uma 

performance dos alunos do terceiro ano do Sábia e ele me indagou: onde há o encantamento 

dentro dessa dança? Ao analisar o que foi dito e pelo próprio processo da pesquisa, várias 

situações vieram mostrar que só cantar, só dançar não traz em si um processo de 

encantamento, não traz um processo de construção daquela pessoa, de percepção, de criação 

de sentidos e significados relevantes. 
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Ao chegar ao Andorinha, fui para a sala da coordenação pedagógica e Anita me 

informou que a sala do segundo ano C havia sido liberada antes. Assim, os alunos dessa turma 

que faziam parte da pesquisa não iriam participar naquele dia. Eu fui mais cedo, para poder 

ficar no corredor quando o sinal tocasse e eles pudessem me ver e lembrar o nosso 

combinado. Quando deu a hora e a sirene tocou, eu fiquei no corredor perto da sala do 

segundo ano. 

Ao me ver, Antônio já foi me dizendo que havia trazido o material que  eu havia 

pedido na semana da primeira vivência: uma carteira, uma foto e outro objeto que eu não 

lembro agora. Ele sempre gosta muito de conversar, de falar. Ele é o mesmo jovem que tirou a 

foto com os vários elementos, sentou e pediu para eu me sentar do lado dele para explicar 

cada um e por que ele os havia escolhido. Pedi para ele esperar um pouco e não lhe disse que 

não ia ser naquele dia que ia usar o material. Ele estava muito empolgado e eu não achei que 

seria legal desapontá-lo. 

Como João já havia me alertado, nesse dia, havia muito menos alunos do que no 

primeiro dia. Faltaram, em média, uns dez estudantes. Alguns, porque haviam faltado mesmo; 

outros, quando a sirene havia tocado e me viram no corredor, vieram falar comigo e me avisar 

que não poderiam ficar nesse dia. Esse foi o caso de quatro estudantes que tinham afazeres 

extraordinários, fosse dentista, fosse cuidar de um familiar. Então, assim que eu entrei em 

sala, comecei a arrumá-la em círculo como sempre costumo trabalhar. Fiz isso não só pela 

questão da circularidade em si (um dos fundamentos da ideia das vivências), mas porque 

iríamos trabalhar com o ritmo da capoeira angola e do coco, todas brincadeiras de roda. 

Os meninos estavam muito eufóricos e tive um pouco de dificuldade, no começo, 

para fazer com que eles se concentrassem no que iria acontecer. É normal em todas as minhas 

atividades que o começo seja assim e sinto-me como aquela jangada que vai entrar no mar e 

tem que vencer a parede que as primeiras ondas formam, para poder entrar mais na parte 

calma. Não importa o quanto eu tenha me planejado, não importa o quanto tenha estudado, é 

sempre essa sensação que me acompanha. E naquele dia, em especial, por querer trabalhar 

com algo tão intimo, me preparei para não improvisar e busquei trazer essa questão do 

encantar-se, que não é algo fácil. Não é algo fácil nem de dizer quanto mais de realizar, mas 

busquei proporcionar um ambiente em que talvez nós pudéssemos construir sentidos e 

significados relevantes na vida de cada pessoa e, assim, no nosso coletivo. 

Eu pedi para os alunos respirarem, perguntei como tinha sido a última semana já que 

fora de prova e lembrei que a minha semana de prova sempre era ruim porque eu tirava muita 

nota baixa. Alguns estudantes disseram que, assim como eu me sentia, eles também se 
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sentiam. Depois disso, expliquei o que ia acontecer, mas com poucas palavras. Existem 

momentos que eu não gosto de interferir no que possa ser dito, no que possa ser expressado, 

porque, às vezes, uma palavra, pelo lugar que ocupamos principalmente na escola onde as 

hierarquias são bem marcadas, acaba sendo ouvida de forma diferente. 

Eu pedi para todo mundo respirar e estiquei as cangas no chão. Pedi para aqueles que 

desejassem tirar o sapato e se deitar para que ficassem o mais relaxadamente possível. Disse 

que íamos trabalhar em outra frequência e foi isso que eu busquei: outra frequência além 

daquela quebrada na cabeça como o ponteiro do relógio que vai passando, trabalhar outro 

ritmo. Busquei ter tranquilidade e falar cada palavra articuladamente para poder já também ir 

entrando nesse ritmo, nessa outra pulsação, nesse outro tempo. Quando todos estavam 

acomodados, eu pedi para eles fecharem os olhos e disse que ia tocar alguns temas 

tradicionais da cultura Shona. 

Iniciei tocando uma música minha e de Fábio que fala sobre o espírito protetor 

Mondoro. O peculiar dessa música é que nós a fizemos na primeira vez em que fomos 

trabalhar juntos, quando todo esse universo da mbira e da cultura Shona ainda era 

desconhecido para mim. Fábio tocou pela primeira vez a melodia para mim e a letra me veio 

inteira, de maneira que eu só abria a boca para as palavras saírem. Foi um momento especial e 

de muita emoção. Em 2016, quando Fábio teve a oportunidade de regressar à região africana 

do Zimbábue, para poder aprofundar seus estudos de luthieria e de tocador, ele cantava a 

nossa cantiga e as pessoas se emocionavam, perguntando como de tão longe era possível 

escutarmos o que os antigos diziam. Daqui, sem poder ir, essa foi uma sensação que não tenho 

como descrever. 

Essa música do espírito Mondoro trata dessa ligação. Ela traz essa ligação e esse 

encantamento, que, certamente, em roda, se torna precioso para o trabalho das vivências no 

Andorinha. Ao ir cantando as músicas, durante algumas horas apenas tocando o instrumento,  

ia conversando com os estudantes. Pedi para eles pensarem quem eles são, de onde eles 

vieram, qual era a história de cada um deles. Pedi para eles tocarem no seu cabelo e no seu 

rosto. Perguntei se eles sabiam de onde vinha cada traço, se do pai, se da mãe, se eles se 

pareciam com o avô ou com alguém mais antigo. Pedi para irmos um pouco mais fundo e que 

eles lembrassem, em suas trajetórias, as pessoas que tiveram um papel de maestria nas suas 

vidas, que os ensinaram coisas importantes, o valor do certo e do errado, quem ensinou a 

brincar no mar, a entender o movimento da maré e a forma que ela ganha no mar. Quem os 

ensinou aquilo que parece simples, mas que é essencial e funcional no seu dia a dia. 
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Pedi para entrarem mais ainda dentro de si e perguntei de onde eram, de onde 

vinham seus cabelos e sua boca, se se achavam bonitos. Nesse processo, tentei observar os 

estudantes: alguns se emocionaram e choraram, outros abriram os olhos, alguns estavam 

desconcertados, sem entender o que estava acontecendo, outros estavam serenos escutando a 

música, pensando. Dedilhei mais um pouco e pedi para que voltassem devagar para esse 

nosso percurso, sem falar muito nem de forma rápida, para que eles não saíssem muito da 

frequência em que estavam. Eu pedi para eles escreverem o que eles sentiram. Todos se 

sentaram silenciosos e começaram a escrever. 

Recolhi os panos da roda e pedi para todo mundo ficar de pé e se espreguiçar um 

pouco, porque agora nós iríamos falar um pouco de quem nós éramos, através da música da 

capoeira angola. Dividi esse momento em duas partes: uma para termos uma vivência do 

ritmo, sentir o ritmo, e outra para cantar, tocar e os participantes poderem se apropriar daquela 

música que eles iriam trabalhar em cima. Fiz isso antes de dizer que eles iriam trocar as letras 

originais pelas produzidas por eles mesmos, para eles não criarem uma barreira entre eles e a 

música, entre eles e o que ia acontecer, sem se permitir com aquela ideia de “não, eu não 

consigo”. 

Então, apresentei a música, cantamos juntos para aprender o coro, já que essa é 

sempre uma brincadeira de pergunta e resposta, e começamos a pulsar um ritmo. Ao invés de 

usar o ritmo da capoeira, optei pelo primeiro ritmo do coco e, assim, podermos tocar com o 

corpo, com a pulsação, através da batida dos pés e das mãos. O coco é algo que me é muito 

íntimo, de minha familiaridade: ele também é dançante, pulsante. Permite que quem não o 

conhece, quem não tem domínio, quem nunca dançou coco possa participar. Já a capoeira 

angola não é algo que eu tenha tanto domínio e acredito que não a faria bem feita. Além disso, 

muitos alunos não sabiam jogar capoeira, então, optei por começarmos a nos familiarizar com 

a musicalidade do coco, para depois partirmos para a musicalidade da capoeira angola. 

Primeiro, marcamos o ritmo nos pés que fazem a base: tum tum, tum tum, tum tum, 

sendo cada pé uma batida. Esse é um exercício que a princípio parece fácil, mas que tem um 

tempo, um molejo e, quando se faz em grupo, a tendência é se acelerar e se correr. Muitos dos 

jovens não tinham contato com o corpo, enquanto produtor de som. Não com a música, pois 

essa geração está sempre em contato com a música, mas o coco age em outra dimensão, na 

proposta de se fazer o ritmo, se fazer a música, não só em tocá-la, mas tendo o corpo como 

principal veículo dessa criação. 

Depois dividimos o grupo em dois e fomos fazer ritmos diferentes (tum ta, tum tum 

tá, tum tum tá), em que um grupo era a batida grave e outro a aguda. É sempre um momento 
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descontraído fazer ritmo em roda, mas que isso exige um trabalho de grupo e certa paciência, 

porque, se alguém bater fora, fica perceptível. Então, é preciso um trabalho conjunto, um 

pulsar conjunto. 

Depois de passar algum tempo trabalhando a música, o coro e o ritmo, nós paramos e 

eu perguntei do que se tratava a música. Eles disseram que era sobre a história da pessoa, 

então, eu disse que aquela era a hora de tratar da nossa história nessa música. Nós já tínhamos 

feito esse trabalho pouco tempo antes com a mbira, mas, naquele momento, cada um iria fazer 

uma estrofe a partir do que tinha escrito anteriormente. Todo mundo ia ser cantor e todo 

mundo ia ser coro em algum momento. Essa atividade sempre causa estranheza no primeiro 

momento, não só porque é algo novo, mas porque muitos pensam que não podem rimar, que 

não podem cantar, que não podem dançar, que isso é apensas coisa de artista, que não têm 

essa prática dentro do cotidiano e não conseguem enxergar essa prática dentro do cotidiano, 

para além de um evento festivo. 

Peguei o pandeiro e fiz eu mesma de improviso os versos falando de mim, da minha 

vida, para assim exemplificar como seria. Depois disso, cada um foi para o seu canto, alguns 

fizeram, sentaram, muitos tinham dificuldade ou falavam daquilo só de forma superficial 

usando a primeira estrofe para dizer que são do Ceará, sem demonstrar empenho. Alguns me 

chamavam e me diziam que não sabiam o que escrever quando pegavam o papel para ler 

muitas das coisas que diziam. Queixavam-se de não saber quem eram, falavam dos pais, de 

saber se os traços vinham do pai, mas que não sabiam ao certo quem eles eram. Muito desse 

não lugar da adolescência também é por conta dessa estrutura que nos sufoca e aterra aquilo 

que nos faz ter e atribuir sentido, como as questões ligadas ao gênero, à raça e ao 

pertencimento. 

Antônio logo me chamou para mostrar os seus versos, falando que ele era daqui, que 

ele era do Ceará e do bairro de que ele veio. Pela sua proximidade comigo, pelo seu desejo, eu 

disse que aquilo era verso, mas que aquilo falava muito pouco sobre ele. Ele era só aquilo? 

Ele era só o bairro dele? Pedi para que ele sentasse mais uma vez e pensasse. Sabia que ele 

podia trazer coisas muito melhores. Outro jovem, Luís, tinha certa barreira que não me 

deixava aproximar-me muito. Na hora de fazer os versos, ele sentou no canto dele e, quando 

estava falando com Antônio, ele perguntou se só poderia ser quatro, se não poderia ser mais. 

Eu disse que poderia ser quantos ele quisesse, mas que uma dica é que ele fizesse sempre 

números pares para poder rimar. 

Já Artur ficou mais entretido em tocar seu violão. Às vezes, ele queria tocar violão só 

por tocar durante a atividade e era um pouco difícil fazer com que ele entendesse que não se 
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tratava de usar o violão e a música. Aquele foi mais um dia que eu não consegui atingir meus 

objetivos, porque, quando era para fazer os versos, esse aluno pegava o violão e ficava 

tocando. Quando lhe perguntei se ele já havia feito seus versos, ele disse que estava fazendo, 

mas, na hora da roda, ele não cantou. 

Uma coisa ruim das vivências era o horário sempre apertado. Tudo ocorria rápido, 

porque tinha a hora do almoço e a fome. Isso me fez não deixar muito tempo para que eles 

fizessem o verso, porque era importante realizar o segundo momento. Ficamos todos em roda, 

tentamos fazer o ritmo primeiro com as palmas e a mão, mas foi difícil coordenar as palmas e 

cantar ao mesmo tempo. Então eu peguei o pandeiro, toquei na capoeira e só eu cantei. E 

fizemos só os ritmos dos pés. Depois de um tempo, quando eu comecei a pulsar, alguns 

jovens pulsaram junto comigo. 

Na parte da estrofe, a voz pularia sempre para a pessoa da esquerda após o refrão. A 

primeira pessoa era um problema, pois quem queria começar? Todos que estavam do meu 

lado foram saindo, saindo, saindo, até que ficou uma jovem que não saiu do canto e um rapaz. 

Ela disse que não se importaria de começar, que até gostava de ser a primeira. Então, eu puxei 

o pandeiro e cantei a minha estrofe, cantei a parte da transição, que era sempre eu quem 

cantava para todo mundo poder saber e ela nem titubeou. No tempo, entrou no verso dela, 

falando que ela não era daqui, era paraense e que gostava de açaí e tacacá. Depois dela, veio 

Antônio, o rapaz ao seu lado, ele titubeou um pouco, mas conseguiu cantar o seu verso. 

Depois era para ser Artur, o rapaz do violão, que eu esperava que fosse adorar esse momento, 

mas ele deu um passo para trás da roda e não cantou. 

Depois foi a vez de Luís, que fez vários versos que falavam de onde ele era, “que era 

do nordeste, cabra da peste”. A moça ao seu lado repetiu o que ele havia dito há pouco com 

algumas mudanças. Depois, houve mais uma abstenção. As pessoas tinham feito seus versos e 

estavam com o papel na mão, mas não queriam ler. Depois, foi Francisco que fez sem papel e 

começou a rimar, mas sempre com um pano cobrindo uma parte da boca. Nem tudo que ele 

cantava eu entendia bem, ele rimava olhando para mim, fazendo rima, mas sempre com 

vergonha. Ele fez vários versos, a ponto de o grupo olhar com um ar de “pronto, ele não vai 

mais parar de cantar nunca”. Depois dele, veio Maria que falou sobre a trajetória dela, sua 

mãe, a força das mulheres dessa sua caminhada. 

Alguns alunos desistiram, mesmo tendo escrito seus versos. Achei melhor não 

insistir naquele momento por conta do tempo, por causa do almoço que poderiam perder. 

Mais uma vez, por conta do tempo, não pudemos fazer o feedback da atividade. 
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5.1.3 Vivência III 
 
Para o nosso terceiro encontro, planejei levar outras referências sobre negros e negras 

da história do Brasil, não só aqueles que atuaram em grandes revoluções e que não aparecem 

nos livros de história, como Zumbi, Dandara, Teresa Benguela, Luisa Mahin e Zeferina, mas 

também levar referências de intelectuais negros como Machado de Assis, Lima Barreto e 

Carolina de Jesus e algumas personalidades contemporâneas como Zezé Mota, Conceição 

Evaristo e Karol Conka. 

A escolha por trabalhar essa temática veio da minha percepção em outras vivências 

de que as referências que os participantes carregam consigo sobre o negro geralmente estão 

muito ligadas ao estereótipo do escravo. Por mais que eles levantem aspectos “positivos” 

quando falam do negro e da sua presença na história do Brasil, ressaltando aspectos como 

nossa culinária e a dança, sempre ficam ligados a um mesmo estereótipo – do racismo, da 

escravidão, do negro como escravo – como uma condição ontológica do negro. Por isso, achei 

importante levar outras referências sobre o que é ser negro. 

Busquei também levar referências que fossem de origem banta, como Alqualtune, 

Zeferina e Teresa de Benguela, para poder começar a trabalhar com esses povos de forma 

mais direcionada. Ao longo dos encontros, eles não eram deixados de lado, pois os elementos 

de sua cosmossensação foram a estrela guia das vivências, mas esse enfoque foi importante 

para o encontro seguinte, no qual trataríamos dos povos Bantu propriamente ditos. 

Para tanto, imprimi algumas imagens dessas pessoas, visando que pudessem 

identificar quais os alunos conheciam ou não. Os personagens escolhidos foram Zumbi, 

Dandara e Alqualtune, na busca de tratar dessa resistência do quilombo dos Palmares. 

Zeferina que criou o Quilombo de Urubu, Teresa de Benguela, Luísa Mahin, Dragão do Mar e 

Tia Simoa também foram abordados para falar dessas resistências negras que existiram 

durante o fim do Império e a Primeira República do Brasil. Às vezes, essas figuras são 

retratadas em livros didáticos de História de forma muito resumida e, no caso das mulheres, a 

tendência é a completa ausência. Nem nos livros didáticos de História nem dos de Sociologia, 

essas mulheres negras imprescindíveis na história do país são retratadas. Levei também 

autores como Lima Barreto e Machado de Assis, que os alunos veem na escola, mas não 

identificam como negros. Da atualidade, eu levei Zezé Mota, Conceição Evaristo e Karol 

Conka, para perceberem que são as pessoas negras que formam parte da resistência de hoje. 

Pelo intuito de a pesquisa ser uma reflexão e uma prática de caminhos possíveis para 

a descolonização do saber, julguei ser importante partilhar com toda a escola as reflexões e os 
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conhecimentos construídos a partir das vivências. Para isso, levei cartolina, tesoura, lápis e 

canetinha, revistas, imagens e fotos, a fim de que os participantes construíssem coletivamente 

um mural que seria alimentado com as produções das vivências. 

Sempre busquei chegar um pouco antes do fim das aulas dos alunos, para que eles 

me vissem na saída e não esquecessem o nosso compromisso. Também sempre os avisava 

antes via grupo de comunicação que criamos no WhatAapp, mas achava importante que eles 

me vissem. Eles me olhavam de suas salas, ficavam com cara de “ela chegou” e já iam para a 

sala. 

Como toda quinta-feira, sentamo-nos em roda, perguntei como estava sendo o dia 

deles e começamos a conversar. Falei de como tinha sido a nossa trajetória até aquele 

momento e dos assuntos discutidos como ancestralidade, conhecimento e negritude. Depois, 

passamos para a história de vida de cada um e agora iríamos debater sobre quem eram as 

pessoas negras de referência na história do Brasil que eles conheciam. Disseram nomes de 

alguns músicos como Djavan, Cartola e Gilberto Gil, mas não citavam outras pessoas, para 

além do universo da música. 

Perguntei como é que nos livros didáticos deles os negros apareciam. Eles 

responderam que muito pouco e, quando apareciam, eram mais ligados às revoltas da Primeira 

República e da Colônia como a Revolta dos Malês ou Zumbi do Quilombo dos Palmares. 

Perguntei sobre como esses eram apresentados nas imagens desses livros e disseram que, 

muitas vezes, estavam ligados à escravidão, a correntes e à senzala. Indaguei por que havia 

tão pouco sobre a história do povo negro no Brasil, por que haveria informações tão limitadas 

sendo que a maioria da população do Brasil é negra. 

Começamos a refletir sobre o porquê de as informações dos livros serem repassadas 

dessa forma e os jovens expandiram a reflexão, analisando que a mídia também tinha 

relevância nesse processo. Dialogamos sobre a sexualização em torno do corpo negro, 

principalmente das mulheres, e como essas apareciam nas novelas, sempre como personagens 

secundários. Indagamo-nos sobre por que e para que esses estereótipos eram criados e 

difundidos, conversamos sobre a colonialidade e de como a raça é constitutiva das nossas 

relações e das nossas micro e macroestruturas sociais, mas sem entrar numa discussão 

acadêmica de termos em si. Trouxe exemplos do cotidiano deles como a escola e o rolezinho. 

Depois disso, mostrei cada fotografia, perguntei de quem era a imagem e se a 

conheciam, para só depois contar um pouco da história daquela pessoa. Ao levar esses 

personagens, busquei mostrar a razão para se saber sobre eles, porque aquilo era importante 
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para a vida dos participantes. Levei uma foto de Clementina de Jesus, uma das primeiras 

grandes sambistas brasileiras. 

Muitas das pessoas ali ilustradas eram desconhecidas pelos jovens, principalmente as 

mulheres negras (Maria Zeferina, Teresa de Benguela, Luisa Mahin, Conceição Evaristo, 

Carolina de Jesus e Clementina de Jesus). Notar isso fez o grupo questionar por que esse 

quadro se agravava ainda mais com as mulheres negras. Falei, então, sobre o silenciamento 

que a história impõe a nós mulheres e que é muito mais grave, quando se entra na questão 

racial. Quando eu comecei a falar nisso, as meninas negras da sala me olharam com os olhos 

arregalados, não só de espanto, mas de compreensão dessa condição que a sociedade lhes 

impõe. 

Na foto de Zezé Mota, os alunos se lembravam dela das novelas e, ao indagar que 

papéis ela representava, eles falavam que era os de escrava, empregada e, poucas vezes, de 

protagonista. Começamos a pensar quantos protagonistas negros nas novelas nós já havíamos 

visto. Eles comentaram o exemplo da novela Malhação, que tinha uma personagem negra e 

como essa era marcada pelas relações raciais, sendo subjugada por outra personagem branca 

que sempre tecia comentários racistas. Chamou-me a atenção um aluno dizer que “ela era 

barraqueira mesmo”, que “não levava nada para casa”. Isso reflete o estereótipo da mulher 

negra que reclama de tudo, a “cricri”, a exagerada, deslegitimando suas lutas e resistências. 

Dentro de um processo de opressão constante, quando as mulheres negras se exaltam, são 

vistas como agressivas, não sendo levado em consideração o processo de seu silenciamento 

cotidiano. 

Uma das personagens que mais causou alvoroço na vivência desse dia foi a Karol 

Conka. Eles a reconheceram logo e ela foi a primeira personagem que eu mostrei, mas falei 

dela não só como funkeira, mas como ativista do movimento negro que usa a música como 

uma forma de resistência. Ela traz sua vivência enquanto mulher negra na sua estética, na sua 

vestimenta, nos seus modos de falar, de agir e na sua forma de fazer arte. Ela é toda 

perpassada por essa vivência, cantada muito em suas letras. 

A ideia de levar para a vivência grandes escritores, como Lima Barreto, Machado de 

Assis, Carolina de Jesus e Conceição Evaristo, foi para desconstruir o imaginário de que os 

negros não tiveram o papel de professores, de produtores do conhecimento. Parte do processo 

de colonialidade se deve a retirar dessa população o status de seres pensantes, de pessoas que 

pensam que produzem saber. 

Os alunos sequer conheciam Carolina de Jesus, Conceição Evaristo e Lima Barreto. 

Carolina de Jesus foi a primeira escritora negra brasileira a receber notoriedade e Conceição 



106 
 

Evaristo é uma contemporânea que está produzindo livros e contos maravilhosos. Quando 

levantei a foto de Machado de Assis, uma das alunas exclamou: “eu conhecia Machado de 

Assis, mas eu não sabia que ele era negro”. De sua fala comecei a questionar o por que 

Machado de Assis ser apresentado como branco nos livros.  Por que um negro não poderia ter 

sido intelectual e um dos maiores (alguns dizem o maior) escritores brasileiros? Voltamos a 

conversar sobre os estereótipos que são construídos sobre os negros, o porquê de eles não 

serem comumente vistos como escritores e, sim, como escravos. Seria por que negro não 

produz conhecimento? 

Depois de terminar o diálogo, nós nos dividimos em três grupos para fazer cartazes 

para o mural. Um era referente ao nosso primeiro encontro e, para isso, imprimi as fotos que 

eles produziram falando o que era conhecimento, negritude e ancestralidade para si mesmos. 

Outro cartaz ficaria para o segundo grupo, para retratar como havia sido o nosso último 

encontro e o terceiro grupo colocaria o que tínhamos acabado de discutir. 

 

Foto 1 – Cartaz da primeira equipe  

 

Foto 2 – Cartaz da segunda equipe 

 
Fonte: fotografado pela autora. 

Fonte: fotografado pela autora.   

 

Interrompemos a atividade para irmos almoçar e evitar problemas com os 

funcionários de refeitório. Combinamos, então, de almoçar e depois regressar para terminar. 

Durante o almoço, foi engraçado ver na fila um dos estudantes cantarolando uma das músicas 

da mbira. Ao retornarmos, terminamos os dois primeiros cartazes e os pregamos no corredor 

das salas do segundo ano. O terceiro grupo não conseguiu terminar, mas o cartaz ficou na 
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escola e eles perguntaram se não poderiam continuar fazendo-o durante a semana. Então, 

deixei o cartaz e as fotos como incumbência da professora Anita, para que eles terminassem 

durante a semana. 

Após pregarmos os cartazes e arrumarmos a sala, eu fiquei conversando um pouco 

com os alunos. Um dos meninos que eu pensava que não se interessava pelas atividades me 

disse: “tia, eu não voltei agora no segundo momento direto, porque eu tava com dor de 

barriga, eu tava no banheiro, mas eu gosto muito da sua aula, eu acho muito legal, foi muito 

bom hoje”. Eu disse: “Nossa! Sério? Às vezes eu penso que você nem gosta”. “– Que nada! 

Eu estou aqui sempre como é que eu não vou gostar? Eu nem tenho aula, nem tenho 

obrigação e fico aqui”. Então, eu acho que as vivências foram um passo dentro desse processo 

de descolonização de saberes. 

  

5.1.4 Vivência IV 
 
Em princípio, eu havia planejado construir nesse dia uma música junto com os 

participantes, trabalhando todos os elementos que vínhamos discutindo, ao longo dos nossos 

encontros. Senti que devia planejar também um plano B para esse dia, pois o tempo sempre 

estava contra mim durante essa pesquisa e, para essa atividade em específico, iríamos precisar 

de muito tempo. Achei por bem planejar também outra atividade caso visse que o tempo não 

seria suficiente. Sendo assim, planejei como alternativa uma vivência que trabalhasse o corpo 

e o ritmo, estabelecendo uma ligação com a atividade do nosso segundo encontro e também 

como uma preparação para os encontros em que iríamos construir as magagadas, que são um 

instrumento de percussão presente no Zimbábue e utilizado pelos povos Shona para 

acompanhar os tambores e a mbira. Elas pedem daqueles que as utilizam um trabalho corporal 

e rítmico, porque o som é produzido pelo movimento das pernas em que o instrumento é 

amarrado. 

Ao chegar à escola, na quarta vez desde que comecei o ciclo de vivências, descobri 

que os alunos do segundo ano haviam combinado uma ida à praia. Logo, os alunos que 

estavam participando das atividades também estavam nesse programa, ficando apenas seis 

pessoas para a atividade. O número me impactou um pouco no começo, mas não quis cancelar 

a atividade, porque iria comprometer o andamento delas assim como meu cronograma da 

pesquisa. 

Anteriormente, já havia combinado com a professora Anita para reservar a sala de 

música da escola. Os estudantes haviam me dito que quase nunca utilizam a sala de música e 
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achei que era uma boa experiência usar os equipamentos da escola já que sempre que eu 

comentava algo sobre a sala de música os jovens se mostravam muito empolgados e com 

muita vontade de ir. Dirigimo-nos à sala de música, que ficava no segundo andar da parte 

nova da escola. Percebi que essa sala era um ambiente feito para os alunos não terem acesso 

no cotidiano, pois sua porta estava sempre trancada com um cadeado assim como o portão 

que dava acesso ao seu andar. 

A sala tinha uma ventilação muito ruim; além de não possuir janelas, seus 

ventiladores estavam quebrados. Por conta disso, tivemos que fazer nossa vivência no 

corredor, porque o calor dentro da sala de música era impraticável. Sentamo-nos do lado de 

fora e, como ainda estava apegada ao meu primeiro plano, comecei a explicar que iriamos 

construir a letra de uma música juntos, uma letra que versasse sobre o que havíamos discutido 

durante as vivências.  

Por sermos poucos, aproveitei para tentar aprofundar as discussões promovidas ao 

longo dos encontros, como a questão da mestiçagem e seu discurso de que somos todos 

iguais. Debatemos também como o referencial do que é belo ou feio, do que é bom ou ruim 

muda a partir da questão racial e usei como exemplo o uso do turbante: por que o turbante em 

uma pessoa branca é considerado bonito, é apreciado, é da moda? E na pessoa negra? Por que 

ele tem um sentido pejorativo e ruim relacionado à macumba? Passamos a pensar em várias 

outras coisas que têm seu valor alterado de acordo com a cor da pessoa que a usa como, por 

exemplo, a tatuagem. 

Depois disso, fizemos uma chuva de ideias23 para poder começar a ver o que 

falaríamos com a música, qual mensagem ela iria passar. As ideias que saíram foram sobre 

cultura, ancestralidade, força, as figuras negras que não aparecem nos livros de história, a 

criação de padrões sociais e raciais, que essas pessoas não estão no livro de história porque 

elas se opõem ao sistema e nos fazem pensar sobre esse padrão que nos é imposto. Então, a 

construção da letra girou em torno dessas ideias que foram discutidas com os alunos. 

Contudo, esse processo não foi tão rápido e fácil. Tive que ficar a todo o momento puxando as 

ideias dos participantes. As meninas passaram muito tempo caladas e os rapazes se 

pronunciavam muito mais do que elas. Quando elas falavam era sempre muito baixinho, 

então, tentei envolvê-las mais em nosso processo criativo.  

Esse processo foi interrompido por um dos funcionários do refeitório que nos avisou 

que teríamos que ir almoçar mais cedo,, naquele dia. Isso comprometeu toda a vivência, 

                                                 
23 Técnica em que as pessoas dizem todas as suas ideias relacionadas ao tema para depois selecionar as melhores. 
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porque os jovens não poderiam ficar depois do almoço. Não havíamos ainda nem começado a 

escrever a letra, então saquei meu plano B do bolso, para não ser tudo perdido. Tentei 

disfarçar o contorno que seria necessário fazer com os participantes: fiquei conversando sobre 

outras coisas, enquanto preparava tudo para começar meu novo plano. Perguntei por que não 

haviam ido à praia junto com os outros estudantes e elas me disseram que não haviam ido, 

porque elas tinham ficado para a atividade, estavam ansiosas pela atividade e não gostariam 

de perder. Achei interessante essa afirmativa, porque, se fosse comigo, eu não teria deixado 

de ir para a praia. Então, penso que as vivências tiveram um papel importante para eles 

abdicarem desse momento que eles não são obrigados a participar, a estarem ali dentro de sala 

de aula.  

Deixei o que estávamos fazendo de lado e dei início ao plano B que havia 

arquitetado. Por causa do pouco tempo, esse plano também teve de ser reconfigurado. Em 

casa, previamente, havia construído um pequeno exercício que se compunha em bater em 

determinados ritmos os pés e as mãos, três movimentos diferentes que seriam juntados ao 

final. Normalmente, o corpo não é visto como um produtor de conhecimento e isso é uma 

herança do nosso modo cartesiano de conceber o mundo, em que a cabeça pensa e o corpo só 

executa, ambos totalmente dissociados. Os exercícios de ritmia, além de terem uma relação 

com a musicalidade, são feitos para relembrar o corpo como a primeira forma de aprender.  

Quando começamos a passar os exercícios dos ritmos, os meninos sentiram uma 

dificuldade: “Ai, eu não sei fazer isso. Ai, isso é dança e eu não sei dançar”.  A todo 

momento, buscava mostrar que não era uma questão de saber dançar, que o ritmo faz parte do 

nosso cotidiano. O ritmo está dentro do nosso coração, o ritmo está na forma como andamos 

e, ao longo do nosso processo de socialização, nós somos apartados disso e ensinados que isso 

não tem importância, que corporeidade não é importante.  

Alguns participantes tinham dificuldade, mas eles não desistiram, não se negaram a 

fazer nada e isso foi importante. Nós tivemos uma boa concentração: ter poucas pessoas numa 

vivência tem o seu lado bom, pois nos propicia imergir ainda mais no processo e dar uma 

atenção especial a cada estudante. Por termos ficado no corredor, nós tínhamos uma visão 

privilegiada da escola. Os alunos que passavam por baixo de nós podiam nos ver, mas isso 

não intimidou os participantes a não fazerem o exercício proposto. Em princípio, fiquei com 

medo que isso acontecesse. Quando estamos em público, quando existe o olhar das pessoas 

em nós, nos sentimos vigiados e cobrados por acertos, por estar em um padrão. Quando 

proponho essas atividades de desconstrução no Kubata Bantu, elas são sempre mais difíceis se 



110 
 

há pessoas nos observando, mas sem participar. Isso, no entanto, não aconteceu nesse dia, 

mesmo a gente estando ali, a mercê dos olhares curiosos da escola. 

Assim, conseguimos construir os três movimentos e executá-los juntos, encerrando a 

nossa vivência desse dia. Mesmo a vivência tendo sido prejudicada pelo tempo e pela 

necessidade de mudança no plano de ação, juguei a atividade como proveitosa. O mais 

importante desse dia foram os diálogos construídos com os participantes, principalmente por 

começar a desconstruir essa ideia de sermos todos iguais. Em nosso primeiro dia, alguns 

jovens produziram uma foto com os braços lado a lado e o sinal de igual para dizer que somos 

todos iguais, que todos temos o mesmo sangue. Contudo essa afirmativa não é verdadeira: nas 

nossas relações do dia a dia, nós somos tratados sem equidade e um dos fatores principais 

para essa mudança de tratamento é a cor da pele. Então, aos poucos, eu vejo que essas 

discussões fazem os alunos refletirem sobre esses processos que nos formam na sociedade e 

entenderem um pouco mais o que é a colonialidade e como ela atua nas nossas vidas.   

 
5.1.5 Vivência V 

 
Senti a necessidade de falar mais dos povos Bantu nas vivências, fazer saber quem 

são esses povos e de onde vieram. Estávamos seguindo uma mesma trilha que vinha se 

construindo a cada vivência: começávamos a partir dos próprios conhecimentos e perspectivas 

dos jovens sobre os temas, passando pela história de vida de cada um e pelos referenciais 

construídos ao longo das suas vidas. Em seguida, olhávamos para o nosso país, para conhecer 

esses homens e mulheres que nos antecederam e o que eles nos deixaram. Naquele momento, 

íamos nos aprofundar mais e saber de onde essas referências vieram. Chegamos aos Bantu 

não somente por serem a referência da Kubata Bantu, mas pela relevância que eles tiveram na 

formação do país. 

Para trabalhar essa temática na vivência, optei pela confecção coletiva de um mapa 

da diáspora africana no Brasil, tomando como referência o material produzido pelo projeto “A 

Cor da Cultura”. O projeto possui três mapas: um mostra os países da África e o utilizo para 

quebrar o imaginário errôneo de que a África seria um continente uniforme, pois existem 

várias Áfricas dentro do mesmo continente. Outro mapa apresenta algumas etnias e sua 

distribuição dentro do continente africano, o qual tomo como base para falar sobre quem são 

os Bantu, os lugares de onde esses povos vieram, qual a influência que isso tem para nós e por 

onde eles foram espalhados no Brasil. O terceiro mapa apresenta a diáspora africana pelo 

mundo e o uso como referência para a construção da diáspora africana em nosso território. 
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Faço esse retorno através de figuras históricas como Alqualtune e Zeferina, que têm origem 

nesses povos e que partilham desse mesmo tronco linguístico. 

Para isso imprimi dois mapas em papel A3, um do Brasil e outro da África, para 

fazer um molde de papelão. Uso alguns retalhos de tecidos diferentes para simbolizar os 

povos, seus percursos na diáspora e para onde vieram no país. Cada referência árabe, bantu, 

etc teria um tecido diferente e esse os representaria nos mapas, em qualquer lugar que 

estivessem. 

Sempre chegava ao Andorinha um pouco mais cedo do que meu horário de aula, para 

poder me organizar. Nesse dia, enquanto estava separando meu material, vi uma discussão no 

corredor principal que terminou em briga entre alguns alunos do terceiro e do segundo ano. 

Por esse motivo, vários participantes da pesquisa foram levados para casa e não puderam 

participar desse dia. Ficaram apenas seis jovens, mas isso não fez com que a atividade fosse 

ruim, embora o ideal seja sempre ter o maior numero possível de participantes, em cada 

vivência. 

O início dessa quarta vivência foi difícil. Foi complicado se concentrar, sair daquela 

energia que se instaura depois de uma briga, mudar a vibração. Todos estavam nervosos pelos 

amigos envolvidos e falaram muito do que acabara de acontecer. Levou alguns minutos para 

conseguirmos começar. Com todos mais tranquilos, estendi no centro da roda os mapas do “A 

Cor da Cultura” para iniciar minha fala. Primeiro, apresentei o continente africano ressaltando 

a diversidade de sua formação; foi essa diversidade que veio para o Brasil com a diáspora. 

Relembro as vivências de alguns dias atrás. Retomei Alqualtune e Zeferina para podermos 

localizar por onde seria nossa incursão, apresentei os Bantu, dizendo que são povos do centro-

sul do continente, localizando-os tanto nos mapas das etnias como dos países que estavam na 

roda. 

Digo que são unidos pelo mesmo tronco linguístico, que é constituído por vários 

povos como os Shonas no Zimbábue, os Bakongos no Congo e os Zulus na África do Sul. 

Aprofundei-me em quem são esses Bantu, a partir das personagens históricas escolhidas, 

dando ênfase, nesse momento, às regiões da Angola e do Congo. Depois, pegamos o mapa da 

diáspora em que as rotas do comércio de escravos estavam marcadas e observamos os portos e 

onde desembarcavam os negros escravizados, como o Porto de Luando e o Porto de Salvador. 

Passei a contextualizar o porquê de estarmos conversando sobre esses povos, a sua 

importância para nossa formação e as suas heranças que, até hoje, são vistas e vividas por nós. 

É importante saber de onde emana essa ancestralidade, saber que ela não é algo abstrato, mas 

que tem um chão, um território e que sua continuidade chega até nós. Conversamos sobre as 
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manifestações culturais como o maracatu cearense e as congadas, mas não quis me limitar a 

esse viés (tentei fugir da visão folclorista das descendências desses povos). Destaquei que não 

são só nas brincadeiras populares que os Bantu estão presentes, mas na nossa constituição. Na 

nossa cosmossensação, eles são imprescindíveis e usei o exemplo da língua portuguesa para 

podermos ter uma imersão nesse processo. Uma língua não se restringe apenas à sua 

gramática, uma palavra só faz sentido porque está dentro de um contexto cultural, social e 

político. Sendo assim, falar uma língua é vestir a cultura à qual essa língua pertence (FANON, 

2008). Assim, dentro desse contexto, a língua funcionou como porta de entrada dos valores do 

colonizador transmitidos através da cultura, da literatura, da filosofia e do conhecimento dito 

científico. 

No português falado no Brasil, várias são as referências do tronco linguístico Bantu. 

Existem palavras como moleque, farofa, batuque, bunda, tanga e cochilar que, como inúmeras 

outras, são parte integrante do nosso vocabulário e pertencem ao Kimbundo. Vale aqui uma 

reflexão: como, em um país de dimensões continentais como o nosso, a palavra designada 

nacionalmente para se referir ao irmão mais novo é caçula, uma palavra africana, e não 

benjamim como em Portugal? Parece até algo insignificante, mas essa palavra traz em suas 

minúcias uma realidade que vem sendo apagada a todo custo, ao longo de nossa história. Os 

jovens me ouviam atentos e pareciam reflexivos com minhas indagações e conjecturas. Levei 

dois dicionários para podermos explorar um pouco dessas semelhanças a título de informação 

e curiosidade. Rimos vendo as palavras que são iguais e os sentidos como convergem. Os 

jovens se espantavam ao ver quantas das coisas que dizemos no nosso dia a dia não são 

“nossas” e como o jeito de falar cearense, que tem suas peculiaridades que o diferencia do 

nacional, possui ainda mais essa influência africana. Procurei também cruzar essa informação 

com o discurso de que no Ceará não há mais negros. Essa ideia comum deixa certa confusão, 

pois como temos tanta influência no nosso modo de falar de algo que nem existiu? 

Percebemos que algo na história não batia e que era a afirmação de que não há negros no 

estado. Assim, procurei ressaltar que a influência desses povos na formação do povo 

brasileiro é mais ampla e profunda do que se comenta. 

Depois desse longo diálogo, começamos a construir um mapa para compor o mural 

da escola e partilhar os conhecimentos construídos nesse dia. Por conta do tempo do almoço e 

do prolongamento do debate, esse mural foi confeccionado um pouco nas pressas. Sua estética 

não ficou a melhor, mas sua intenção sim. 
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Foto 3 – Mapa sobre a diáspora africana no Brasil 

 
Fonte: fotografado pela autora. 

 

5.1.6 Vivência VI 

 

Por conta do tempo, que estava apertado tanto para a continuidade da pesquisa 

quanto para a duração das vivências no Andorinha, combinamos de fazer as vivências de 

construção de instrumentos étnicos artesanais durante as férias em minha casa. Assim, eu não 

precisaria mover a oficina e o material até a escola e poderíamos realizar a atividade com 

mais calma e esmero, sem o problema do horário do almoço. 

Utilizamos nosso grupo no Whatzapp para combinar o melhor dia e horário para 

todos, mas foi complicado encontrar uma data em que todos pudessem estar presentes, 

primeiro, pela própria dificuldade dos jovens responderem no aplicativo quando estávamos 

tratando desse assunto e, segundo, pela incompatibilidade das datas. Assim, depois de insistir 

um pouco, escolhemos os dias 27 e 28 de julho, as últimas quinta e sexta daquele mês, no 

turno da tarde das 14h até às 16h30min. 

Por ter ficado para a última semana do mês o nosso encontro, fiquei apreensiva caso 

eles não aparecessem, pois isso me faria ter que mudar todo meu cronograma mais uma vez e 

por ser muito próximo ao período da defesa, o que comprometeria a qualidade do trabalho que 
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iria ser realizado. Procurei me organizar o melhor que pude para esse nosso encontro: comprei 

toda a matéria-prima necessária, separei e limpei todas as ferramentas. 

O instrumento escolhido para construirmos artesanalmente foi a magagada, 

instrumento percussivo do povo Shona que consiste em cabaças com sementes unidas por 

uma haste de madeira que é amarrada às canelas. O som é tirado a partir do sapateado com os 

pés. Esse instrumento data desde o império Monomotapa e é utilizado pelas pessoas mais 

velhas para dançar. Escolhi a magagada, por causa da sua ligação com esse povo e por ele ser 

um instrumento passível de eu realizar todos os procedimentos. Essa seria minha primeira 

vivência de construção de instrumentos sozinha, sem a presença de Fábio que é quem domina 

essa área. Então, eu estava apreensiva e um pouco insegura, mas também muito empolgada. 

Para mim, também foi um processo de aprendizagem e, por isso, me preparei ao máximo, 

conversando com Fábio várias vezes, vendo vídeos e fazendo, algumas vezes, o instrumento 

para poder dominar todas as etapas. 

Durante os dias que antecederam nosso encontro, fiquei mandando mensagens para 

incentivá-los e lembrá-los. No dia marcado, fiz comida, limpei a casa, pinguei algumas gotas 

de óleo essencial no local onde iríamos ficar para se tornar mais acolhedor. O óleo escolhido 

foi o sálvia esclareia. Por ter propriedades que ajudam na ansiedade, ele age para termos uma 

visão mais nítida da vida, além de facilitar na meditação e ter propriedades calmantes. Meu 

objetivo com esse óleo era que nos concentrássemos na atividade que seria realizada e que se 

tornasse mais fácil uma conexão entre nós e a ancestralidade. 

Às duas horas da tarde do dia combinado, fui para frente do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), nosso ponto de encontro, esperar por todos. 

Aguardei alguns minutos e a espera foi acompanhada pela ansiedade. Ela logo foi substituída 

pela frustração de chegar apenas um estudante, o Antônio. Esperamos eu e ele mais alguns 

minutos para ver se chegava mais alguém, o que não aconteceu. Em meio ao meu 

desapontamento, quis logo despachar Antônio para que fosse embora; afinal, não teria sentido 

fazer a atividade com apenas uma pessoa. Para a ida dele não ser totalmente em vão, o chamei 

para tomar um açaí. 

Conversamos sobre coisas aleatórias da vida, mas, em minha cabeça, os pensamentos 

estavam voltados em como ficaria meu cronograma da pesquisa dali para frente. Pensava o 

que eu precisaria mudar, já que a única opção que restava era a de realizar a vivência na 

escola. Com esse pensamento povoando minha cabeça, busquei despachar o Antônio o mais 

rápido que pude para poder me reorganizar, mas ele tinha outra coisa em mente. Quando 

tentei falar para ele que só com uma pessoa não seria possível fazer a atividade, ele perguntou 
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se não poderíamos fazer outra coisa, se eu não poderia ensinar mbira para ele. Tentei escapar 

dessa situação dizendo que precisava estudar e reorganizar as coisas., para realizarmos a 

atividade na escola. Ele me respondeu que já havia separado aquele momento para estar na 

vivência e que ele estava ali. Diante de sua resposta, não havia reação possível além de 

aceitar, mas combinamos que não seria muito tempo, porque tinha muitas coisas para 

reorganizar. 

Viemos para minha casa, nos sentamos na varanda lado a lado, tirei a mbira de 

minha bolsa e a entreguei nas mãos dele. Seus olhos brilhavam com aquele jeito que só as 

crianças têm, quando estão descobrindo algo novo, seus dedos ávidos logo começaram a 

explorar todas as teclas, como lhe era possível. Enquanto isso, contei-lhe, mais uma vez, a 

história do instrumento, de onde vinha, qual sua relevância dentro da cultura Shona e pedi a 

mbira para tocar alguns temas tradicionais. À medida que fui tocando, ele foi reconhecendo as 

músicas, algumas eles chegava a cantarolar a melodia e me disse: “você tocou no nosso 

segundo encontro”. Impressionou-me sua memória e como aquilo o havia impactado. Ele até 

havia reconhecido Mhondoro24 na mbira onde eram dedilhadas as primeiras notas. 

Mesmo conhecendo a mbira há quatro anos por conta da convivência com Fábio, 

nunca havia me interessado em tocá-la. Nossa conexão (entre o instrumento e eu) era através 

do canto, fosse o das cantigas tradicionais, fosse a minha Mhondoro. Comecei a aprender a 

tocá-la apenas há nove meses, portanto, não comecei ainda nem a engatinhar. Muito do meu 

processo é solitário: aprendo pela tela do celular ou do computador e através de vídeos 

postados por amigos/professores como Fábio Simões, Luiza Ganibal e Ticha Muzavazi. 

Ensinar a alguém foi algo novo e que tive muito receio em fazer; então, busquei o 

que e como havia aprendido com meus professores, principalmente Ticha, para me guiarem 

nesse momento. Ensinei como segurar a mbira e o primeiro jogo, a base Vahimudara. Seu 

desenho serve como base para inúmeras cantigas tradicionais e esse foi o primeiro jogo que 

Ticha me ensinou, então decidi começar por ele também. Escolhi a cantiga Shetengure, a 

cabana do caçador, por utilizar esse desenho e por ter um coro simples e envolvente. Para 

                                                 
24 Em maio de 2014 quando realizamos nosso primeiro trabalho em Fortaleza e pouco eu conhecia sobre a 
cultura da mbira recebi a dádiva dessa cantiga. Estávamos a caminho de Canoa Quebrada para uma vivência na 
Eco-Aldeia Flecha da Mata, o ônibus estava cheio e a viagem seria demorada por conta do trânsito e da 
quantidade de paradas. Fábio tirou a mbira da bolsa e começou a tocar uma melodia. Aquele som me tomou e o 
barulho ao meu redor já quase não escutava mais. Enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas formando o 
desenho, as frases saiam da minha boca como se aquilo fosse algo familiar “foi ele quem me disse pra seguir 
seus passos chegar até aqui. Corre pra beira do rio, brincar na beira do rio, vamos pra beira do rio, dançar na 
beira do rio....Mhondoro”. Repetimos inúmeras vezes, igual a um artesão que fabrica esse instrumento: ele bate 
inúmeras vezes no ferro para que esse tome a forma da tecla e alcance a nota desejada. Foi nossa trilha sonora da 
viagem. Quando terminamos, Fábio sorriu e disse que tinha o jogo há algum tempo, mas não tinha a letra. 
Olhamo-nos e sorrimos.  
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chegar até ela, foram necessárias quatro etapas e, em cada uma delas, aprendem-se os 

movimentos, teclas e ritmos desejados. 

A vontade de Antônio era tamanha que foi difícil para ele se concentrar em apenas 

um tema. Ele queria experimentar tocar todos os que ele havia gravado na sua mente e, por 

isso, se apressava em aprender. Os movimentos são simples, mas nos embaralham e uma nota 

tocada diferente já não resulta no mesmo tema. Quando ele errava o movimento, eu o corrigia 

e fazia voltar do começo. Ele me pedia desculpas e eu lhe explicava que não estava chateada 

porque ele errava, mas que nosso objetivo era o acerto e, toda vez que ele errasse, eu teria que 

corrigi-lo. Insisti no método que havia escolhido e, ao final dos passos, enquanto ele 

dedilhava o desenho, fui cantando a letra. Ele me olhou com os olhos arregalados e sorriu. 

Sorri de volta e continuei cantando. 

Quando paramos, sorri e lhe disse: “Está vendo? tudo tem um objetivo, por isso 

passamos por todo aquele caminho”. Nosso pouco tempo combinado virou mais de uma hora, 

paramos apenas porque os dedos dele já estavam com bolhas e a dor o estava incomodando. 

Ri e disse que era assim mesmo, que no começo os dedos sofrem um pouco. Despedimo-nos 

com um abraço e, ao sair, ele me disse que ia conversar com todos para fazermos a atividade 

na semana seguinte, na escola, sem deixar a coisa esmorecer. Dei-lhe outro abraço e ele foi 

embora. 

À noite, mandei mensagem para o grupo via Whatsapp, perguntando por que eles 

tinham faltado e por que não me avisaram. Combinei de refazer a atividade na quinta 

seguinte, a primeira da volta às aulas. Eles concordaram e se comprometeram a estar 

presentes.  

 

5.1.7 Vivências VII e VIII 

 

Por ter que fazer a vivência no Andorinha, precisei repensar em como faria esse 

momento junto aos participantes. Na escola, tudo era mais corrido, o tempo era pouco e quase 

sempre éramos interrompidos por conta do almoço. Além disso, o barulho das ferramentas 

poderia causar indisposição com a escola, porque ela funciona em regime integral e estariam 

acontecendo outras aulas nas salas do prédio, no momento da minha atividade. Procurando 

sanar essa problemática, adiantei algumas etapas do processo de construção do instrumento 

para me adequar à realidade do Andorinha. 

Durante três dias, me dediquei integralmente às magagadas. Cortei todos os palitos 

de churrasco no tamanho certo e fiz os dois furos por onde passariam os cordões. Em todas as 
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cabaças fiz os dois furos principais por onde passariam a haste de madeira. O ideal era que os 

participantes fizessem todas as etapas do processo de confecção do seu próprio instrumento, 

mas, na roda da vida assim como no jogo da angola, é preciso ter mandinga para não cair. 

Essa foi minha mandinga para não cair na rasteira do tempo. 

Na quinta cedo, arrumei o material – as cabaças, algumas ferramentas, o sisal, as 

sementes – e pedi um transporte por aplicativo de aluguel para ir para a escola. Normalmente, 

eu ia de bicicleta, mas, por conta do material, não me foi possível fazer o mesmo nesse dia.  

Ao chegar à escola, me dirigi para a sala da coordenação como de costume, para falar 

com Anita e esperar dar 11 horas. Carreguei a máquina na mão para poder registrar todos os 

cartazes que compunham o mural da escola, mas o local onde eles ficavam estava diferente. O 

mural não estava mais presente e, em seu lugar, havia apenas dois cartazes. Fiquei um pouco 

sem entender o motivo de tal mudança, pois havia espaço suficiente para todos e não sabia se 

com o início de um novo semestre letivo, tudo era renovado na escola. Independentemente do 

motivo, isso fez com que perdêssemos o mural e o registro físico das nossas vivências, mas 

não o digital, pois registrei quase tudo de nosso trabalho em fotografias. Encaminhei-me, 

então, para a sala dos professores para falar com Anita. Ao abrir a porta, vi do lado do armário 

uma cesta cheia de cartolinas usadas. Dei uma olhada mais atenta e reconheci duas, uma 

referente ao primeiro encontro e outra sobre as personalidades negras da história do Brasil que 

eu ainda não havia visto. Peguei o último como alguém que havia achado algo muito precioso 

e o fotografei. Vendo minha ação, Anita falou que não sabia quem os havia tirado, mas que 

estava à procura deles. 

Às onze horas, dirigi-me à sala. No caminho, alguns jovens falaram comigo, 

informando que não poderiam comparecer à vivência, ficando apenas cinco participantes. 

Esse número não quer dizer que a vivência tenha sido pequena. Para mim, foi até um alívio 

para a minha tensão, pois mais pessoas significavam maior probabilidade de acontecer um 

erro e, quando se erra usando ferramentas, provavelmente há machucados. 

Iniciei a vivência, levando o mapa dos países africanos para retomarmos um pouco 

do que havia sido trabalhado anteriormente. Localizei as regiões onde os povos africanos 

estão e relembrei nosso último encontro em que conversamos sobre os povos Bantu, 

principalmente da região da Angola e do Congo. No entanto, na nossa vivência daquele dia, 

iríamos falar de outro povo desse tronco, de outra ponta do mapa na região do Zimbábue, o 

povo Shona. Para conhecermos o contexto do instrumento que seria trabalhado, a magagada25, 

                                                 
25 A magagada é um instrumento percussivo antigo dos Shona, sendo encontrado desde a época do Império 
Monomotapa. Ele é um instrumento das pessoas mais velhas; por isso, sua dança é executada com um cajado na 
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levei alguns vídeos que Fábio produziu de sua viagem para o Zimbábue em 2016, na aldeia de 

Caranga Village, onde estão as ruínas de pedra do Império Monomotapa. Caranga era a vila 

que cresceu ao redor da capital do império e, até hoje, há uma vila Shona nesse lugar. Foi 

também através desses vídeos que apresentei aos jovens a magagada e pudemos ver as 

pessoas mais velhas de Caranga, dançando com elas ao som dos tambores. 

Terminando os vídeos, iniciamos a confecção dos instrumentos propriamente dita. 

Expliquei cada etapa para os participantes, inclusive aquelas que fiz anteriormente em casa, 

para que conhecessem e tivessem ciência de todo o processo. Em seguida, cada um escolheu 

suas duas hastes, escolheu seu conjunto de seis cabaças e começou a limpá-las. Alertei que 

tivessem atenção na escolha das cabaças, pois essas deveriam caber no tamanho das hastes 

sem cobrir os furos por onde passariam os cordões. Como cortei as hastes em uma medida 

única, era preciso que cada um procurasse as três que se encaixassem melhor. 

O objetivo do dia era cada um escolher o seu material, lixar, limpar as cabaças e 

fazer os furos menores. Todos estavam concentrados em suas tarefas, as ferramentas também 

trouxeram para eles essa necessidade da atenção e do cuidado para evitar acidentes. Enquanto 

trabalhávamos, fomos conversando sobre o caminho que havíamos percorrido até aquele 

momento e o que de importante havia ficado para eles. Fiz isso na tentativa de aproveitar o 

nosso tempo e ouvi-los mais sobre suas impressões e experiências juntos. Antônio foi o 

primeiro, falou do quando ele aprendeu sobre a África e a diáspora e viu o quanto o 

continente africano era desconhecido por ele. Lívia concordou e disse que conhecemos a 

África como algo distante e antigo, mas que trazemos vários traços e costumes de lá como 

nossa forma de falar. Disse que ficou impressionada quando exploramos as palavras do tronco 

Bantu, por ver quantas delas estão presentes em nossa fala cotidiana. 

Os jovens conseguiram separar suas cabaças e limpá-las, mas apenas dois 

conseguiram fazer os furos. Um deles teve dificuldades de manusear a furadeira, pois é 

preciso paciência e precisão para conduzir a broca para que ela não deslize na superfície da 

cabaça. Ele não percebeu isso e queria furar direto, o que faz a broca escapar várias vezes. 

Acabei terminando os furos dele, para poder dar tempo da outra participante também usar a 

ferramenta. Ela teve mais facilidade e conseguiu fazer o furo em todas as cabaças do seu 

conjunto. 

Perto do meio dia, Antônio me pediu para sair mais cedo para almoçar, porque ele 

tinha reunião do grêmio estudantil logo no início da tarde. Ele saiu e continuamos o trabalho. 

                                                                                                                                                         
mão apoiado ou não no chão. Ele traz entrelaçado nas suas tiras de pano e de forma imperceptível aos olhos a 
senioridade e a ancestralidade. 
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Como teoricamente eles servem o almoço até uma hora da tarde, nós tínhamos tempo. 

Estávamos trabalhando quando Antônio passou pela sala e nos disse: “Nossa!! Vocês ainda 

não foram almoçar!? Eles já vão fechar o refeitório”. Sabendo que sua afirmativa era verídica, 

decidimos encerrar a atividade naquele momento. Cada participante marcou seu material e 

combinamos de nos encontrar na semana seguinte para terminar. Para não termos problemas 

com a questão do almoço, fiquei responsável de levar um lanche reforçado para podermos 

terminar os instrumentos sem pressa. 

Fiquei em sala para arrumá-la e pedi para Anita acompanhá-los até o refeitório, 

atitude necessária porque os funcionários não queriam servir aos jovens, alegando que já 

haviam fechado. Foi a insistência dela que fez com que eles pudessem almoçar. Por conta do 

nosso tempo sempre ser apertado, resolvi levar um lanche para a próxima vivência, a fim de 

que não tivéssemos de interromper nossa atividade para almoçar e pudéssemos terminar a 

confecção do instrumento. 

Na quinta seguinte, sai cedo de casa, mas o trânsito da cidade quase me atrasou. Isso 

me fez chegar à escola agoniada com o tempo. Dirigi-me à sala dos professores como de 

costume para falar com Anita e, em seguida, ir para a sala. Eu estava com receio de que os 

participantes não fossem, já que, no nosso último encontro, estiveram presentes poucas 

pessoas. Tendo esse temor, passei a semana mandando recado no grupo do Whatsapp, 

lembrando-os do nosso encontro. Entrei na sala e o mesmo grupo da semana passa já se 

encontrava lá me esperando, juntamente com mais três alunos que já participaram das 

atividades. Eles me perguntaram se haveria problema se eles começassem a fazer os 

instrumentos nesse dia. Falei que não, mas eles teriam que ser um pouco mais rápidos no 

processo. 

Dividimo-nos em dois grupos: o primeiro com os participantes da semana passada 

que já estavam mais adiantados no processo de confecção da magagada e o segundo com 

aqueles que iriam começar a limpar as cabaças. Como um dos jovens da semana passada 

ainda estava na primeira etapa, não ficaríamos todos muito distantes uns dos outros no 

processo. O mais interessante desse momento foi a partilha e o aprendizado em conjunto: os 

jovens que já estavam mais adiantados ajudavam os outros que estavam começando, 

repassando-lhes o conhecimento adquirido poucos dias antes. Procurei fazer uma 

retrospectiva do que havia sido conversado no encontro passado com os alunos que estavam 

começando. Os outros participantes foram me ajudando, explicando qual era o instrumento e 

contando um pouco da sua história. Isso me auxiliou muito e pude dar mais atenção para 

quem estava utilizando a furadeira, porque os jovens estavam trabalhando juntos. 
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Enquanto trabalhávamos, Janaína faz um comentário que chamou minha atenção: 

“Nossa! Eu nunca vi o Henrique tão concentrado!”. Perguntei por que ela estava dizendo 

aquilo e ela me respondeu: “Ele não para de se mexer, nunca presta atenção. Nunca vi ele tão 

concentrado fazendo uma aula”. Ele riu e respondeu: “Ah! Tendo música e comida, duas 

coisas que eu amo, por que eu não vou ficar concentrado?”. Todos rimos e decidimos parar 

para lanchar. 

O lanche foi um momento muito bom de interação em que conversamos, rimos muito 

e pudemos nos conhecer um pouco mais. Luís me perguntou onde ele poderia aprender a tocar 

tambor e eu disse que, numa próxima vez, poderia ensiná-los a tocar maracatu. Ofereci-me 

para, um dia, levá-lo para conhecer o maracatu de que participo e acabei contando um pouco 

da história da brincadeira e da minha trajetória dentro dela. A partilha do alimento também foi 

um elemento a mais nesse momento de confraternização. 

Quando voltamos do lanche, todo mundo estava cansado, fazendo a atividade mais 

devagar. Então, decidimos ter mais um dia de oficina. Furamos todas as cabaças, montamos 

todos os corpos com as hastes, as cabaças e as sementes, prendendo-as com a borracha para 

não que não saíssem do lugar. Todos se ajudaram a chegar nessa etapa para que, no encontro 

seguinte, partíssemos todos do mesmo ponto. Como só faltava fazer as tranças, os 

participantes me pediram para levar a mbira e ensinar algo a eles. Como só tenho um 

instrumento, combinamos que eu a levaria e faríamos um momento com as magagada e a 

mbira, em que cada um iria experimentar tocar um pouco os dois instrumentos. 
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Fotos 4 a 7 – Confecção de magagadas 

  

  

 

Fonte: fotografadas pela autora. 

 

Por ser nosso encerramento, acordamos de mais uma vez levar o lanche para 

comermos. Os alunos se dispuseram a levar um refrigerante para contribuir, para não sermos 

interrompidos pelo almoço. Além de terminarmos os instrumentos, nós iriamos repetir a 
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atividade da fotografia do nosso primeiro encontro e ter uma conversa para avaliar como 

havia sido nosso ciclo de vivências. Com todos os detalhes, nos acertamos e nos despedimos. 

 

5.1.8 Vivência IX 

 

A vivência para mim começou no dia anterior, quando iniciei a produção dos pães 

que seriam o nosso almoço naquele dia. Nunca fiz tantos pães de uma única vez, oito no total. 

Por ser nossa única refeição do dia, busquei fazer algo mais nutritivo e gostoso. Comer junto, 

dividir o pão literalmente, trouxe outra energia para as últimas vivências, não apenas por nos 

permitir passar mais tempo juntos, mas é como se a partilha do alimento viesse a 

complementar e integrar a vivência como mais um elemento dessa cosmossensação. 

Eu cheguei ao Andorinha no horário de sempre. Ao entrar, passei no corredor por 

alguns participantes da atividade que tinham faltado nos últimos encontros. Disse que era o 

nosso último dia e se quiserem aparecer para o encerramento seria muito bom. Ao chegar na 

sala, já estavam à minha espera os jovens que construíram seus instrumentos e eles nunca 

haviam me esperado como nesse dia. Na maioria das vezes, levava algum tempo para iniciar a 

atividade; dessa vez, tudo fluiu como as águas do rio que seguem seu curso, naturalmente. 

Os estudantes que eu havia encontrado na entrada vieram pedir para participar. 

Expliquei que não havia material para todos nem tempo para fazer o instrumento para eles, 

porque só havia levado os que estávamos trabalhando. Disseram que não haveria problema, 

porque podiam somente assistir. Com tudo acertado, demos início ao último processo para a 

confecção das magagadas. 

Os participantes se dividiram naturalmente em dois grupos: o daqueles que já vinham 

fazendo o instrumento e que estavam compenetrados na atividade e o grupo que estava 

chegando, que estava disperso e conversando sobre outros assuntos. Arrumei uma tarefa para 

que eles também entrassem no processo que estávamos vivenciando; assim, dividi os 

instrumentos para que todos pudessem trançar as cordas e iniciar mais rápido a parte de 

experimentar os instrumentos. Cada magagada leva quatro tranças, logo o par são oito. Havia 

cordões e trabalhos suficientes para todos os presentes e o clima do trabalho foi soberano na 

sala. 

Perto do horário do almoço, os jovens que estavam voltando perguntaram quando iria 

passar a lista do almoço. Falei que havia levado pães para comermos, mas, se preferissem, 

iríamos comer no refeitório sem problemas. Todo esse grupo optou por ir comer na escola, 

ficando apenas aqueles com quem já havia combinado previamente. 
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A saída deles para almoçar não diminuiu nosso ritmo de trabalho e logo terminamos 

as cordas de todos os instrumentos, dando início à segunda etapa desse dia. A experiência 

com a magagada já se iniciava na sua amarração: ela é presa nas pernas, podendo ficar atrás 

ou nas laterais, de modo que se movimente livremente. Muitos dos jovens não tinham contato 

com a música ou com instrumentos musicais mais convencionais, quem diria um de percussão 

que se prende nas pernas e se toca dançando. A curiosidade é algo que nos torna crianças, não 

importa a idade, ela nos rejuvenesce e revigora como um vento refrescante nos dias quentes. 

Risos, espantos, sorrisos, estranheza, atenção e euforia preencheram a sala. 

Depois de todos prontos, formamos uma roda e experimentamos as possibilidades da 

magagada, buscando descobrir até onde podíamos chegar. Por algum tempo, deixei que os 

alunos sozinhos dessem os primeiros passos e descobrissem os primeiros sons – cada corpo 

tem sua sonoridade. Em seguida, fomos sentindo a diferença dos sons a partir de como 

batíamos o pé no chão – se a planta do pé, se o calcanhar ou se a parte da frente –, cada parte 

do corpo extraía um som diferente. Enquanto eles tiravam o som dos instrumentos, Henrique 

falou: “Ah... agora eu entendi a atividade que fizemos na sala de música, no dia eu achei moh 

doideira, nada com nada. Agora estou entendendo, porque fez aquela atividade antes, para 

hoje quando fossemos usar o instrumento já tivéssemos uma base. Está tudo conectado né, 

tia?!”. 

O processo de aprendizado dentro dessa cosmossensação não é instantâneo, ele é 

gradual e se constrói com o tempo. As pequenas experiências cotidianas são fonte de saber 

que se ligam formando uma rede que vai sendo tecida sem pressa, com esmero e dedicação. 

Cada passo tem um sentido e função, como cada nó tem seu lugar e importância dentro da 

teia. Um nó que não seja bem feito, que não segure vai deixar um buraco dentro dela. À 

medida que essa teia vai sendo utilizada, essa abertura vai aumentando, podendo chegar ao 

ponto de romper toda a tessitura. 

Na convivência com os mestres e no processo de aprendizado dentro das brincadeiras 

populares, somos como Anance que em sua dança vai construindo sua teia. Cada fio é tecido 

por vez com afinco e cuidado, se ligando a outro formando o produto final. A atenção, a 

escolha do material, o dia de se começar a trabalhar, o modo como o material será entralhado, 

as cantigas cantadas durante o processo, a espera, o silêncio, a movimentação do corpo, tudo 

tem sua relevância e sentido. Tudo é importante para se chegar ao final do processo. 

Dentro das instituições formais de ensino, aprender tem outro tempo e processo. Em 

um ano escolar, por exemplo, várias são as matérias e metas que devem ser cumpridas. O 

professor tem um programa a cumprir, cada conteúdo deve ser dado em um tempo 
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determinado e, mesmo que os alunos não tenham compreendido totalmente a matéria, o 

professor precisa seguir para a próxima matéria, porque nem o tempo nem a estrutura o 

permitem se alongar. Dessa forma, por mais que o aprendizado seja gradual, em que cada 

conteúdo é um degrau da escada que leva ao próximo nível, a teia vai sendo construída com 

nós fracos e cheia de buracos. 

Enquanto trabalhávamos os ritmos, um rapaz de outra série que sempre vinha 

observar as atividades começou a bater na mão o ritmo do coco: “tá tá, tá tá taque”. Como a 

batida já nos era familiar por conta de nossa segunda vivência, começamos naturalmente a 

seguir o ritmo ditado por ele. Saí da roda para pegar a mbira. De costas, escutei uma voz 

cantarolar baixinho a música do marinheiro que havíamos trabalhado anteriormente. 

Levei a mbira para dentro da roda e ela foi como uma rajada de vento em todos nós. 

Os olhos de todos brilharam e eles se aproximaram de mim como que formando um fila para 

ser o próximo a poder deslizar seus dedos nas teclas. Expliquei que todos iriam tocar e que o 

instrumento iria passar na roda pela mão de todos. Demos uma pausa na magagada para eu 

poder explicar a todos um pouco do funcionamento da mbira e ensinar o jogo que iríamos 

fazer. Escolhi um jogo simples, mas que é a base para várias músicas. Assim, havia me 

ensinado meu mestre Ticha – e sempre sigo suas pegadas quando preciso “ensinar”26. 

Depois dessa pequena introdução, peguei o instrumento e comecei a tocar o tema 

Chentengure, a cabana do caçador. Enquanto tocava, fomos acompanhando o ritmo nas 

magagadas. Nessa mesma dinâmica, a mbira foi passando pela mão de cada um, que a tocava 

enquanto os demais o acompanhavam na batida do pé. Foi um momento de concentração e 

alegria. Todos esperavam ansiosos sua vez de tocar e, quando a mbira chegava em suas mãos, 

buscavam dar o seu melhor para que o ritmo da roda não caísse. 

Pelo avançado da hora, paramos a parte dos instrumentos para comer, porque ainda 

havia mais uma atividade a ser feita. Acordamos, então, de comer os pães salgados, tirar as 

fotografias e dialogar sobre elas, enquanto partilhávamos o pão doce. E assim foi feito: 

recordamos como tinha sido feita nossa primeira atividade, transfigurando através da 

fotografia o que era ancestralidade, conhecimento e negritude para eles. Busquei deixá-los à 

vontade para interferir o mínimo possível na concepção das fotos, porque o importante eram 

as considerações deles e não o que eu desejaria ouvir/ver. O número de pessoas era pequeno, 

porque o grupo que saiu para almoçar não acabou retornando e os jovens que ficaram em sala 

criaram em conjunto as três fotos. Diferentemente do primeiro dia, eu não havia levado vários 

                                                 
26 Aqui coloco ensinar entre aspas porque eu não sou professora e nem domino o instrumento, o que faço é 
partilhar o pouco que aprendi. 
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elementos que eles poderiam utilizar para compor suas imagens e o que havia à disposição era 

apenas o que estava dentro de sala de aula. Acho que isso teve sua relevância, pois os objetos 

poderiam direcionar a criação deles. Nesse momento, eram apenas eles e suas ideias. 

Com as fotos terminadas, nos reunimos em roda para partilhar o pão e conversamos 

sobre como havia sido nosso ciclo de vivências. Como em nenhuma outra vivência foi 

possível fazer o feedback, planejei esse momento como sendo de uma conversa sobre todo o 

nosso percurso. Enquanto partilhávamos o resto do alimento, olhávamos juntos cada foto e os 

jovens iam explicando o que era cada uma delas. Em seguida, seguimos para a entrevista 

coletiva, que foi guiada pelo roteiro de perguntas que estruturei previamente. 

Terminando nossa conversa, chegou o momento das despedidas. Agradeci a todos 

que estavam ali presentes e aos que não estavam também por todo esse tempo que passamos 

juntos. Contei o quanto eu também aprendi com os nossos encontros e que eles tinham sido 

relevantes para mim não apenas pela questão da pesquisa, mas principalmente pelas nossas 

trocas. Combinamos de fazer outro grupo no Whatsapp para não perdermos o contato e para 

que eu pudesse avisá-los quando fosse ter atividades legais na cidade. Combinei de levá-los 

para visitar o maracatu e podermos conversar sobre o que nos desse vontade. 

 
5.2 Escola Sabiá 

 
A escola Sabiá foi onde se iniciou o trabalho de campo de pesquisa. Nela, ocorreram 

quatro encontros, durante um período de quase dois meses. Esses encontros tinham a duração 

de uma hora e meia ou duas horas e aconteciam nas dependências do colégio, durante o 

horário de aulas. 

Para uma melhor compreensão da dinâmica das vivências no Sabiá, apresento 

novamente o quadro que contém informações pertinentes à concepção, construção e prática de 

cada vivência (cf. tabela 1 do capítulo 2 desta dissertação). Aqui, contudo, apresento apenas 

as vivências efetivamente realizadas. 
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Tabela 4 – Planejamento das vivências efetivamente realizadas na Escola Sabiá 

VIVÊNCIA TEMA OBJETIVO DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

DURA

ÇÃO 

 
 
1 

  
 
Apresentação 

Apresentar aos 
jovens a pesquisa e 
ter o nosso 
primeiro contato. 
Para isso busquei 
trazer o corpo 
como fonte 
primeira do 
conhecimento. 

 
Apresentação da 
pesquisa para os 
participantes, entrega a 
TECLA aos jovens e 
atividade com a cabaça. 

 
 
Um 
encontr
o de 1h 

 
 
 
2 e 3 

 
 
Mulher negra 
e a mídia (II 
Semana de 
Humanas) 

Refletir em como o 
povo negro é 
representado pela 
mídia através de 
propagandas e 
programas 
televisivos, 
principalmente as 
mulheres. 
Ao final houve 
uma batalha de 
MCs cujo tema era 
o povo negro e a 
mídia. 

Utilizando notícias da 
semana, observar o 
papel da mídia da 
criação das nossas 
prioridades e gostos. 
Construção coletiva de 
um ranking de como os 
negros apareciam nas 
propagandas e 
programas. Observar 
imagens de 
propagandas com 
negros e as ideias que 
elas passavam. 
Construção coletiva de 
uma música. 

 
Dois 
encontr
os de 
duas 
horas 

 
 
4 

 
 
O meu baobá 

Trabalhar a 
memória e 
pertencimento dos 
jovens a partir de 
suas histórias de 
vida 

Construção do baobá, 
árvores que 
acompanharão cada 
jovem em nossa jornada 
e que serão alimentados 
ao longo da pesquisa, 
fazendo parte do mural 
que será construído ao 
longo das vivências 
para ficar na escola 
após a pesquisa. 

 
Um 
encontr
o de 
duas 
horas 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

5.2.1 Vivência I 
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Nosso primeiro encontro aconteceu antes da Semana de Humanas. Nele, conhecei os 

estudantes, apresentei a pesquisa e, mesmo tendo planejado aquele momento, nosso primeiro 

foi desastroso! Primeiro, porque foram apenas seis alunos e, desses, nem todos eram do 

terceiro ano, como havia sido combinado previamente com a escola. Segundo, porque os 

estudantes estavam mais interessados em se preparar para a Semana de Humanas, sem dar 

muita relevância à pesquisa nem se permitindo participar da atividade de forma mais 

engajada. 

Nessa primeira vivência, eu quis trabalhar o corpo, pois na cosmossensação africana 

é com e através dele que fundamentalmente se aprende. Segundo essa noção, antes de eu 

racionalizar qualquer situação, eu primeiro a sinto e quem me proporciona isso é o corpo. O 

corpo é fonte de conhecimento. Por isso, dispus de uma atividade que consistia em uma 

brincadeira em círculo com uma cabaça. Essa escolha foi inspirada no trabalho da professora 

Sandra Petit, que realizou essa mesma atividade em um curso de especialização no quilombo 

do Minador, em Novo Oriente, em 201027.  

A cabaça tem vários usos dentro da cultura africana, indo desde utensílio de cozinha 

e reservatório de água até instrumento musical e o uso litúrgico em cultos religiosos. Na 

tradição ioruba, por exemplo, a cabaça é associada à gestação e à fertilidade pela sua forma 

arredondada; há, inclusive, mitos que apresentam a cabaça como elemento simbolizador da 

criação do universo. 

A brincadeira deveria se dar da seguinte forma: primeiro uma pessoa ia ao centro do 

círculo dançar com a cabaça e, depois, a passava para outra pessoa que tomava o centro. 

Assim, se prossegue até que todos tenham dançado. Depois, a dança se daria em pares com a 

cabaça e os dois conectados através da cabaça desenvolveriam uma coreografia livre. 

No passo seguinte, a dança se transformaria em brincadeira, em que a pessoa com a 

cabaça na mão chamaria a outra para a roda, mas essa teria que tentar tomar a cabaça da outra, 

sempre ao som de algumas músicas. A dança e a brincadeira deveriam seguir o ritmo da 

música que estava sendo executada. As músicas escolhidas para esse momento eram todas de 

matriz negra, como o reggae, o samba de roda, o afrobeat e o forró. Essa escolha não se deu 

apenas por uma questão estética, mas para criar uma atmosfera em torno do trabalho que seria 

realizado. 

Contudo, os estudantes tiveram muitas reservas em participar. Mesmo vendando a 

todos para tentar despistar a vergonha, a atividade com a cabaça não saiu como eu esperava. 

                                                 
27 Tive a oportunidade de experienciar essa atividade em sala de aula, durante o componente curricular de 
Tradição Oral Africana, ministrada pela dita professora. 
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Foi difícil deixar o corpo falar, permitir que ele fosse à roda não como um elemento 

secundário, dançar para mais do que apenas mexer o corpo. Mexer o corpo de maneira 

ritmada não quer dizer encantar-se, só o fato de dançar não quer dizer encantar-se. Nas 

civilizações africanas, a vida é vista e vivenciada de forma integral e simbólica, em que tudo 

está conectado através da força-vital. “A dança ritualiza o natural e realiza, junto com a 

musicalidade dos instrumentos e da voz, o encantamento da vida. [...] lembrando-nos de quem 

somos, gerando a força espiritual que engrandece, potencializa e sacraliza.” (PETIT, 2015, p. 

73; 74). Nessa perspectiva, dançar não é um mero elemento lúdico de entretenimento, ela é 

principio, meio e fim na construção de sentidos e significados na formação do individuo. Na 

pesquisa, dançar, cantar e tocar não são meros elementos lúdicos de entretenimento. Também 

por isso, digo que a atividade não atingiu seu objetivo. 

Somente quando passamos para o segundo momento que consistia em ajudá-los com 

as atividades da Semana de Humanas, o encontro fluiu. Mesmo isso foi um pouco 

problemático, pois estava designada a auxiliar a turma do terceiro ano da manhã e ali também 

estavam presentes jovens de outras séries. No entanto, dialogamos sobre as apresentações de 

ambos, discutindo idéias e detalhes. 

 

5.2.2 Vivências II e III 

 

Nossa segunda e terceira vivências aconteceram durante a Semana de Humanas. 

Combinamos de ministrar uma oficina de dois dias e o tema sugerido por Dandara foi 

“Mulher negra na mídia”. O tema escolhido me causou certo desconforto; na verdade, muitas 

das coisas ligadas à identidade atualmente me causam desconforto. Ultimamente, no que diz 

respeito à identidade, me sinto tentando equilibrar-me na lâmina de uma faca. Em minha 

identidade, sinto-me conectada com minhas matrizes negras; contudo, na cor da pele, não sou 

negra e entendo todos os privilégios que isso me traz. Não é apenas o fenótipo que constrói a 

identidade negra, pois, como fala Oliveira (2007), o “negro não é apenas questão de pele, mas 

de sensibilidade. Melhor ainda, de subjetividade” (OLIVEIRA, 2007, p. 06). No entanto, no 

dia a dia, quando estamos em uma roda de amigas e amigos à noite, em alguma rua do bairro 

Benfica, e somos abordados por policias, quem leva a dura no baculejo é quem é negro e não 

eu. No supermercado ou nas lojas, quem é seguido pelo segurança são eles e não eu. Minha 

sensibilidade e subjetividade vão ao chão diante do grito da pele dolorida pela pancada. 

Nessas horas, não tem para “eu também sou de santo”, “minha identidade é negra” ou “sou 
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das quebradas também”. O cotidiano nos distingue de forma nua e crua; por isso, me equilibro 

no fio fino amolado dessa faca, em que não sou branca, mas também não sou negra nem índia. 

Por isso, meu desconforto de falar sobre a mulher negra, mas essa era a temática 

naquele momento na escola, tanto por conta das movimentações da Semana de Humanas 

como pela movimentação que algumas estudantes negras estavam promovendo dentro da 

escola. Todas as apresentações artísticas dos estudantes do segundo e do terceiro ano 

orbitavam em torno das questões raciais, mas, por terem sido puxadas por um grupo de 

meninas, as questões relacionadas ao gênero também estavam borbulhavam. 

Percebi que há algum tempo a questão racial é pulsante para os jovens do Sabiá, 

tanto que, mesmo antes da pesquisa, já havia sido convidada pela professora Anita para 

trabalhar essa temática com os estudantes. Voltando um ano depois à escola, vi que isso só  

aumentou, tanto que, em todas as apresentações culturais, momentos em que os jovens têm 

mais liberdade para trabalhar e expressar o que desejam, essa questão esteve presente. Então, 

combinei com Dandara que falaria sobre mídia, que era a temática da semana, mas que 

também abordaria o tema sugerido por ela para não fugir totalmente do que havia sido 

pensado pela organização do evento escolar. 

No primeiro dia de oficina, havia pouco mais de vinte jovens, de séries variadas e, 

em sua maioria, mulheres. Para iniciarmos nosso diálogo, perguntei a eles quais as notícias 

que mais circularam e tiveram impacto na mídia nas duas semanas anteriores àquele 

momento. Pedi também que um voluntário anotasse no quadro um ranking, dividindo em 

duas colunas, uma para televisão e outra para internet. Em primeiro lugar, nas duas categorias, 

ficou a notícia da queda do avião que levava a equipe do Chapecó. Em segundo lugar, houve 

divergência: na televisão, a notícia mais divulgada havia sido a morte de Fidel Castro, que 

ganhou até um momento especial no Fantástico; na internet, havia sido a notícia da 

legalização do aborto até os três meses de gestação28. Em terceiro lugar, ambas as categorias 

convergiram para as notícias sobre a PEC 55. Já o quarto lugar na internet ficou com a morte 

do ex-líder cubano Fidel Castro e, na televisão, ficaram as notícias sobre a legalização do 

aborto até os três meses de gestação. 

Em seguida, conversamos sobre quais dessas notícias tiveram mais impacto em 

nossas vidas, construindo um novo ranking com elas. O primeiro lugar foi ocupado pelas 

notícias sobre a PEC 55; já o segundo lugar foi dado às notícias sobre a legalização do aborto; 

em terceiro lugar, ficaram as notícias sobre a morte de Fidel Castro; em último, ficou a queda 

                                                 
28 Sobre essa notícia, é importante que saibamos que o aborto não foi legalizado, mas houve um precedente em 
que uma mulher julgada por fazer um aborto durante os três primeiros meses de gestação havia sido absolvida. 
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do avião com o time de futebol, que ficou em primeiro lugar nas categorias televisão e 

internet. Ao compararmos os quadros, discutirmos sobre o porquê dessa diferença entre as 

tabelas e os estudantes apontaram que a mídia não está ligada apenas ao entretenimento, pois 

ela produz opiniões, gostos e padrões. Abaixo, uma tabela ilustra a hierarquia das notícias e a 

divergência das colocações. 

 

 

 

Tabela 5 – Ranking de notícias produzido pelos alunos do Sabiá 

NOTICIAS QUE MAIS CIRCULARAM NA 

MÍDIA 

NOTICIAS QUE TÊM MAIS 

IMPACTO EM NOSSO 

COTIDIANO TELEVISÃO INTERNET 

1º Queda do avião da 

equipe do Chapecó 

Queda do avião da 

equipe do Chapeco 
PEC 55 

2º Morte de Fidel Castro Legalização do 

aborto até três meses 

Legalização do aborto até três 

meses 

3º PEC 55 PEC 55 Morte de Fidel Castro 

4º Legalização do aborto até 

três meses 

Morte de Fidel 

Castro 

Queda do avião da equipe do 

Chapeco 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Partindo desse gancho, conversamos sobre a produção dos gostos e opiniões pela 

mídia, em como somos moldados por ela em nosso cotidiano através das propagandas, dos 

personagens das novelas e dos desenhos, dos estereótipos construídos e proclamados pela 

mídia. Foi a partir desse contexto que comecei a direcionar a conversa para as questões da 

negritude e da mulher negra. Pedi para fazermos mais um ranking em como o povo negro 

aparece na mídia, no qual o primeiro lugar ficou com os programas policiais, o segundo com 

as novelas (mas nessas sempre nos elencos secundários e estereotipados como o favelado, o 

brigão e a empregada metida que é quase da família) e, por último, ficaram os programas 

humorísticos.  
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Tabela 6 – Ranking de como o povo negro aparece na TV 

1º Programas policiais 

2º Novelas (personagem secundário) 

3º Programas humorísticos  

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Mais uma vez, as falas dos jovens sobre como as negras e os negros apareciam na 

mídia orbitaram entre a subordinação e a criação de estereótipos que são consumidos como 

verdades pela população. Falaram de como os programas policiais os desumanizava, 

desrespeitando até o momento de suas mortes para obterem ibope e de como, nas novelas, 

esses nunca estavam presentes nas tramas principais, mas nas histórias secundárias. Além 

disso, eles comentaram sobre como, nos programas ditos de humor, os negros sempre são 

ridicularizados pelo seu fenótipo ou pela sua suposta falta de intelectualidade. Mesmo que 

atualmente esses programas busquem trabalhar dentro do discurso do “politicamente correto”, 

isso não se aplica ao se falar do negro, pois o racismo aparece apenas como brincadeira e não 

como agressão discriminatória. 

Levei também algumas imagens de mulheres negras que circulam na mídia. Uma foi 

a imagem da Globeleza; outras de propagandas – uma do Estado da Bahia com uma baiana e 

um tabuleiro de acarajé, uma do Óleo Pajeu e uma de uma marca de cerveja –; outra de uma 

personagem do programa humorístico Zorra Total e mais uma propaganda de uma linha de 

cosméticos especializada em cabelos cacheados. Fomos observando e debatendo cada imagem 

juntos, o que eles viam e suas impressões. Ao elencarmos juntos como as mulheres negras 

eram retratadas nessas imagens, notamos que, em sua maioria, o que elas despertavam possuía 

uma valoração negativa. 

Por exemplo, na imagem da Globeleza, um dos símbolos do carnaval brasileiro, e da 

propaganda de cerveja, o foco está no corpo da mulher negra. Dessa maneira, essas 

propagandas objetivam a mulher negra, tratam-na como objeto de desejo. O que sabemos 

sobre Valéria Valence (a eterna Globeleza) a não ser que ela tinha um corpo escultural? 

Quando passamos para os personagens de programas humorísticos, vimos que os traços 

fenótipos dos negros eram retratados de forma grotesca com lábios exagerados sem dentes e 

um nariz enorme. Os cabelos eram qualificados como ruins e sua inteligência aparecia em 

segundo nível. Discutimos sobre o crescimento das discussões sobre a questão da negritude na 

mídia e o universo de propagandas direcionadas para essa parcela da população. Como 
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mercadoria, o negro pode adentrar na mídia, mas suas discussões sobre o racismo, em suas 

nuances macro e micro, e sobre a branquitude não são bem vindas. Turbantes, tecidos 

africanos, batons azuis são acolhidos quando são artigos de venda totalmente 

descontextualizados de sua história, simbologia e significados. Por isso, concordamos que 

esse fenômeno deve ser observado de perto e com minúcia. 

As colocações dos jovens mostraram o senso crítico que eles tinham sobre a temática 

e esse me pareceu já ser um tema recorrente em suas conversas. Dialogar sobre a mídia e a 

construção dos gostos teve uma receptividade muito forte por parte dos jovens, porque eles, 

creio eu, são afetados cotidianamente por isso. Assim, não são apenas os conhecimentos que 

são colonizados, mas a própria construção da nossa subjetividade. 

No dia seguinte, retornei ansiosa para a escola. Para esse dia, estava programada 

apenas a disputa de MCs, um segundo momento da oficina em que os jovens se dividiriam em 

grupos para fazer versos na batida do rap sobre o tema da oficina. Como a discussão do dia 

anterior havia sido muito boa, fiquei com uma expectativa muito alta. A ideia de usar o rap 

veio também para desconstruir as ideias negativas que se criaram em torno desse estilo 

musical e para buscar dialogar com o cotidiano e a cultura juvenil. Contudo, ao chegar à sala 

de aula, percebi que poucos dos que haviam estado comigo no dia anterior estavam ali e isso 

mudou toda a dinâmica.  

Penso assim, porque, em se tratando de verso, eu tenho de ter o que falar. Parece até 

redundante, mas não é. Como vou versar sobre algo de que não sei? Verso não se restringe a 

rimar, é dialogar sobre algo de forma poética, sobre o que aflige, é cantar de forma lúdica 

sobre o que ninguém quer ouvir. Versar é ter sagacidade no pensamento para poder conectar 

ideia e poesia. “Tem que se ter matéria pra poder moldar”. Os versos seriam construídos em 

cima da discussão, então, se o participante não havia participado do momento anterior do 

ciclo de vivências, como ele poderia versar sobre ele? Por conta disso, tive que refazer a 

discussão do dia anterior de forma mais rápida e menos aprofundada, depois expliquei 

novamente o que seria feito. Nossa conversa sobre verso, improviso e sua estética foi muito 

rápida, devido ao pouco tempo que restara. Isso os levou a ter dificuldades no início da 

atividade. 

Fiz o primeiro contato com a atividade através da música de capoeira Marinheiro 

sou. Sempre a utilizo por conta do seu ritmo e por falar sobre pertencimento, sobre quem 

somos e de onde viemos. Mesmo sendo uma métrica de quatro versos na música, esses ficam 

como quatro frases espaçadas. Em princípio, disse para todos que o importante não era a rima 

em si, mas a mensagem. Os estudantes tinham dificuldades de achar o que dizer sobre si, de 
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onde vinham e qual era a sua história. Em seguida, passamos para os versos em si e dividi os 

participantes em dois grupos. Houve uma dificuldade geral de como fazer os versos e o que 

dizer, mas, depois de passar em cada grupo dando uma atenção mais direcionada, os versos 

começaram a fluir. Para finalizar, fizemos uma batalha em que cada grupo defendeu sua 

música. Compartilho com todos as letras e as ideias dos estudantes, logo abaixo: 

 

A mídia cria uma imagem 
Fora da realidade 
Que diz que o negro 
Não tem identidade. 
Não tem inteligência 
Não tem educação 
Não tem beleza  
E nem opinião. 
Essa sua imagem 
Que me enquadrar 
Como pivete bandido 
Que dá medo só de olhar. 
A cor da minha pele 
Não diz o que eu sou 
Chega de rótulos 
Isso acabou !!! 
Afrodescendente eu sou!!! 
(Alunos do segundo ano da Escola Sabiá) 

 

Mesmo a atividade tendo ficado comprometida no começo, por conta da não 

continuidade dos participantes e da necessidade de se refazer o debate, percebo que a mídia e 

suas repercussões são matéria viva no cotidiano dos jovens que atualmente passam grande 

parte do seu tempo conectados à internet. Nas letras, eles questionaram os padrões 

estabelecidos sobre o que é ser negra e negro em nossa sociedade pela mídia, pois esses 

sempre estão ligados a sentidos pejorativos.  

A adversidade do tempo não impediu que concluíssemos a atividade nem que 

tivéssemos resultados palpáveis e positivos. Com isso, notei que, nos jovens, já existe a 

semente, o que eles precisam é de condições e uma abordagem adequada. 

 

5.2.3 Encerramento da Semana de Humanas 

 

Sinto a necessidade de também compartilhar as experiências do encerramento da II 

Semana de Humanas da Escola Sabiá, que aconteceram em um sábado. Mesmo não sendo 

uma vivência ministrada por mim, foi um momento importante para a pesquisa por eu poder 

observar os jovens e suas apresentações. Nesses momentos, pudemos ver transfigurados, 

através das danças, das esquetes e das apresentações musicais, as representações e os 
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entendimentos que os alunos tinham sobre a temática da semana. Além disso, esse foi o 

momento em que pude acompanhar mais de perto os meus sujeitos de pesquisa, os alunos do 

terceiro ano da manhã da Escola Sabiá. Havia combinado com os jovens que eu os ajudaria na 

produção do grupo para as apresentações do encerramento da semana. 

Cheguei cedo à escola para ajudar no necessário. Ainda não eram oito da manhã e já 

estavam todos nervosos e ansiosos; ninguém estava pronto ainda. Formado por cinco meninas 

e um menino, o grupo falava alto, ia de um lado para outro, desistia e depois voltava atrás e 

queria ensaiar loucamente. Era até um pouco engraçado de olhar.  Lembrei-me de mim e 

como fico nervosa ao ter que me apresentar em público, do oco que dá no estômago e no suor 

que escorre em bica. Colocar-se diante de um público é como despir-se na frente de alguém, é 

mostrar o que se traz de mais íntimo, é mostrar e partilhar o que se sente sem nenhuma 

barreira de proteção. Acho-o um ato de coragem; por isso mesmo, procurei formas de superar 

esse momento, concentrando-as em se arrumarem. 

Distribuí as saias que trouxe e peguei os turbantes para fazer blusas para as meninas, 

utilizando amarrações. Também as ornei com pinturas, como me pediram. Nesse momento, 

busquei o silêncio, para que elas conseguissem sentir sua respiração, evocar as intenções 

necessárias para aquele momento. Entendo a performance como um ato de intenção, há o 

desejo de que o outro seja afetado por aquilo de alguma forma. Perguntei-me qual o propósito 

delas com aquilo: era apenas o de apresentar algo na Semana de Humanas? O que orientou a 

escolha do que deveria ser apresentado? Eles têm essa dimensão ou apenas escolheram por 

que seria bonito? 

Todas desejavam passar seus números, então, coloquei uma cadeira no meio da sala 

como se fosse diretora. Um deles me emocionou e me fez chorar: a apresentação do único 

menino do grupo, jovem, negro, periférico, gay, que fez uma adaptação do poema “Gritaram-

me negra” de Victoria Santa Cruz, me afetou.  Mesmo inseguro, ao abrir a boca para falar a 

primeira palavra, já se sentia uma força tomar conta do lugar. Cada palavra e cada gesto eram 

dotados de uma intenção visceral de quem brada sua verdade. Ali estavam falando 

junto/através dele nossas ancestrais: Nina Simone, Preta Simoa, Dandara dos Palmares, as 

mães da periferia que guerreiam diariamente na selva de pedra. 

Arrependi-me de não ter gravado esse momento, porque nem todas as minhas 

palavras vão poder expressar o que significou esse momento. Sentia uma onda de energia 

forte me invadir o corpo como já senti na frente do altar de São Benedito, ao praticar tambor 

de crioula. Não consegui disfarçar minha emoção e chorei. Abraçamo-nos antes de sairmos 

para o auditório. 
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Saímos do camarim e nos dirigimos ao auditório onde aconteceriam as 

apresentações. No caminho, fui parada por algumas jovens que haviam participado da oficina 

de turbantes do ano passado. Não consegui reconhecer todas por conta do processo de 

transição capilar por que passavam. Esse processo consiste na retirada da química que alisa os 

cabelos e é bem complexo, porque, quando a química começa a sair do cabelo, este fica com 

duas texturas; segundo, pela própria necessidade de (re)construção da concepção do que é 

belo ou não; terceiro, porque todos reparam e dão sua opinião sobre o processo, uma opinião 

nem sempre encorajadora – é comum ouvir “ai pra que isso!?”, “seu cabelo era mais bonito 

antes”, “cabelo liso é que é bonito”, “seu cabelo está tão feio assim”. 

Elas me cumprimentaram e me interpelaram do porquê de eu só desenvolver 

atividades com os estudantes do segundo ano. Ri para a pergunta e respondi que não daria 

conta de fazer com todas as turmas da escola. Elas me responderam dizendo que, então, eu 

deveria fazer com a turma do segundo ano, da qual elas fazem parte, e as meninas do terceiro 

ano logo rebateram a afirmativa. Todas nós rimos da disputa. 

Comentei com elas sobre como seus cabelos estão bonitos e como foi difícil 

reconhecê-las, não apenas pela mudança dos cabelos, mas muito havia mudado desde a última 

vez que estava lá. Suas roupas, adereços, posturas, cabelos e falas eram diferentes das de um 

ano atrás. As meninas tímidas e sem muito interesse de nosso último encontro, naquele dia, 

eram altivas, marcantes e de voz ativa. Uma das alunas do segundo ano começou a falar sobre 

como havia sido seu processo de transição. É um processo onde você encontra auxílio e 

acolhimento entre aquelas e aqueles que passaram por ele. Ela comentou das dificuldades do 

processo nos primeiros meses, das dúvidas, do medo, de não se sentir bonita, assim como 

havia sido renovador cortar os cabelos para retirar a química que restava. 

Ao terminar, ela interpelou uma das amigas dizendo que se ela tivesse começado o 

processo junto consigo, como tanto ela havia pedido, a essa altura, o processo de transição já 

teria terminado. De qualquer maneira, não havia problema, porque elas haviam criado “um 

grupo de apoio” na escola para quem estivesse passando pelo mesmo processo. E com um 

sorriso no rosto, ela disse: “agora eu sou uma preta empoderada e busco, junto com as minhas 

amigas, nos ajudar”. 

Várias são as maneiras de se contrapor e de descolonizar o cotidiano colonial em que 

vivemos. O “grupo de apoio” criado pelas estudantes não é uma quebra apenas com os 

paradigmas estéticos de nossa sociedade, ele também cria resistências: resistência ao padrão 

de beleza branco, resistência afetiva quando cria um espaço onde as mulheres negras podem 
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dividir e viver seus sentimentos, resistência ao vivenciar o empoderamento pela aceitação e 

pelo reconhecimento de sua beleza. 

Fiquei espantada e feliz com a afirmação dela e me dispus a trocar experiências e 

truques para contornar essa fase, em outro momento. Todas nós ficamos animadas e falantes 

para trocar ideias, mas fomos interrompidas com o aviso de que as apresentações iriam 

começar. Despedimo-nos e fui para o auditório, cheia de perguntas e ideias na cabeça. A frase 

“agora eu sou uma preta empoderada” me impactou, passei a pensar o que seria esse 

emporademento, o que havia ocorrido nesse primeiro ano e se as atividades da Semana de 

Humanas tiveram algum efeito nesse processo. 

Com a cabeça envolta em pensamentos, fui me sentar para assistir às apresentações. 

Posicionei-me bem na frente do palco, porque queria filmar tudo o que iria acontecer. A 

algazarra e os gritos diminuíram após a intervenção das professoras e o cerimonial ficou por 

conta de Dandara, a idealizadora da semana. Antes de iniciar a apresentação, houve a 

premiação do concurso de fotografia. O primeiro lugar ficou com uma menina do terceiro 

ano; o segundo lugar, com um menino do segundo ano e o terceiro lugar, com uma menina do 

segundo ano. Os dois primeiros lugares, ambos negros, exibindo uma bela cabeleira, o rapaz 

de black power e ela com suas madeixas cacheadas. 

Chamaram minha atenção as mudanças estéticas que ocorreram em alguns alunos, 

em sua maioria, negros, de um ano para o outro. Cabelos, roupas, acessórios e palavras 

divergiam daqueles que havia encontrado um ano antes. Cachos, blacks, batons coloridos, 

roupas coloridas, meninos de vestido e adereços étnicos. Parece pequeno, mas a estética vai 

para além de uma questão de aparência. Está ligada à própria construção da identidade, da 

ideia do belo e do feio e de gostos – tudo isso é formado no convívio social. A sociedade 

elege valores, conhecimentos, características e culturas que são considerados legítimos e 

pertencentes a toda a sociedade, enquanto outros são considerados de segunda categoria e 

dispensáveis. Essa construção acontece de forma “sutil” e diluída, ao longo de nosso 

cotidiano, através da família, da escola, da televisão e das músicas. Esses valores se 

transfiguram em nós através de nossa linguagem, nossas roupas e nossos cabelos. 

Em seguida, aconteceram as apresentações. A primeira foi a de uma das meninas do 

grupo do terceiro ano da manhã, declamando um poema que versava sobre o racismo e a 

intolerância. Ela era a mais nervosa, errou na primeira tentativa, quis recuar, mas enfrentou a 

insegurança e recomeçou. Suas companheiras de grupo estavam perto do palco como uma 

forma de amparo e força. Acredito que sua decisão de não desistir teve muito a ver com o 

apoio que recebeu de suas colegas. 
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Depois, veio a declamação do poema “Gritaram-me negra” pelo rapaz do grupo do 

terceiro ano. Acredito que as primeiras frases – “tinha sete anos apenas, apenas sete anos” – 

foram ouvidas apenas por nós que estávamos nas primeiras fileiras, porque o barulho no 

auditório era intenso. Entretanto, logo as vozes foram diminuindo e dando lugar à 

performance. Ele dava movimento, intenção e mesmo com os pequenos erros, ele ainda 

mantinha a energia no ar. Ele trazia uma verdade na fala e nos movimentos. Ao final, bateu o 

pé afirmando “negro sou!” de forma imponente. Infelizmente, as meninas que ficaram na 

parte de trás do palco não estavam em sintonia com ele -- elas não conseguiram entrar na 

intenção da performance com ele, o que foi uma pena, porque o final da performance poderia 

ter sido ainda mais lindo. 

Nas duas performances, notei como o acolhimento do coletivo foi importante para 

que as jovens conseguissem se colocar ali no palco, na frente de todos, e realizar suas 

apresentações. A força que o coletivo passou para elas as fez superar a vergonha. Depois 

houve mais uma declamação com mais uma menina do grupo do terceiro ano da manhã, uma 

jovem negra de presença e voz marcante. Ela era uma das jovens que havia sido afetada pelas 

discussões iniciadas com a semana do ano passado, a que estava passando pelo processo de 

transição capilar. Ao terminar, ela se posicionou no canto do palco, porque sua turma iria 

apresentar uma dança em grupo. 

No palco, elas estavam atentas e concentradas. Houve erros, mas esses foram 

pequenos em relação ao conjunto. A intenção da performance ficou dúbia para mim. O corpo 

e a cabeça de algumas meninas estavam em ritmos diferentes, seus corpos dançavam algo e 

seus rostos transpareciam outra coisa. Para mim, isso não seria apenas uma ausência de 

técnica teatral, mas era também resultado desse paradigma cartesiano que nos rege, no qual 

corpo e cabeça são concebidos como separados, um somente pensa e o outro somente sente. 

Mesmo com o esmero de todos em fazer uma boa performance, faltava naqueles corpos uma 

desconstrução. Ainda eram corpos colonizados em que a pélvis é limitada e o contato com o 

chão estava muito ausente. Não houve uma busca desse repertório corporal que carregamos e 

que vem do além de nossas existências, essa memória do corpo que atravessa as gerações. 

Isso demonstrava os limites que a colonialidade impõe aos nossos corpos e à nossa 

subjetividade, apontando também para a necessidade de propiciar mais vivências que tragam 

possibilidade à apropriação dos jovens desses elementos. Essas memórias são soterradas por 

padrões naturalizados que nos conformam como um molde. Assim como no primeiro 

encontro da pesquisa, faltava na dança um encantamento, o que não impediu que elas 

criassem seus sentidos e significados. Esse processo aconteceu em intensidades diferentes. 
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Em seguida, ocorreu a apresentação da turma do segundo ano da manhã, um esquete 

que encenava o julgamento de um jovem negro. Esse entrava em cena algemado, somente de 

calças e um semblante amedrontado, quem o conduzia era uma policial, em um tom agressivo 

e imponente. O policial chamou minha atenção ao trazer junto de si, além do cassetete, um 

chicote, fazendo alusão ao capitão do mato. Ao longo da cena, eles trouxeram outros 

elementos para elucidar a continuidade das opressões que afligem o povo negro. O rapaz 

acusado usava apenas uma calça branca suja, imagem comum nos nossos livros de história e 

em nosso imaginário, quando pensamos ou falamos sobre o povo negro na época colonial; 

uma imagem de dor, sofrimento, submissão, conformismo, negatividade que acompanha esse 

povo até hoje. 

Em cena também havia um juiz e uma promotora que fazia ora papel de acusação e 

ora de defesa. Contudo, essa defesa era sempre em um tom que “ele é assim mesmo, não se 

podia esperar nada diferente”. No decorrer da cena, entrou a esposa do negro, sua fala 

corroborava a da defesa, de que nada de bom poderia haver nele. Outra personagem que 

entrou em cena foi a mãe do negro. Em desespero pela situação do filho, ela pediu por seu 

menino, em um misto de proteção e dor. Ela estava sempre chorando, gritando, pedindo e 

sendo contida pelos policiais. Sua intervenção foi rápida, porque ela foi retirada do palco pela 

polícia e trouxe à cena uma parte da história dos negros aprisionados, que não costuma ser 

falada na sua versão oficial. Nada disso mudou o curso do julgamento e, enquanto o juiz 

determinava a sentença, a cortina se abria dando espaço para uma espécie de pelourinho onde 

havia mais três jovens amarrados com marcas de açoite. O jovem sentenciado foi amarrado 

junto aos outros e, assim, se encerrou a apresentação. 

Notei, no transcorrer das cenas, uma crítica aos processos de opressão cotidiana e ao 

genocídio vividos pelo povo negro, mas, ao não apontar uma perspectiva de resistência dentro 

do enredo, talvez aquela esquete termine reforçando um pouco o estereótipo do negro 

impotente. 

A cortina havia sido recolocada para iniciar a última apresentação do dia e essa foi 

aberta novamente ao som de gritos e aplausos da plateia. Revelarem-se a jovem de presença e 

voz marcante e o jovem que declamou o poema “Gritaram-me negra”, ambos de botas e 

shortinho. Os olhares foram de surpresa, deboche, erro e encorajamento. A música escolhida 

foi da rapper Karol Conka, chamada “Já que é pra tombar”. Tombar no dicionário quer dizer 

derrubar, cair e, como gíria, tem dois sentidos: um ligado à ideia de colocar no chão e outra no 

sentido de ir-se muito bem. Acho que, na letra da música, a cantora funde essas duas ideias 

muito bem tombando com o machismo e ressaltando as manas. 
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Das apresentações, essa foi a que mais chamou minha atenção. Nela, os integrantes 

estavam comprometidos com todos os centímetros dos seus corpos, caras, bocas e olhares. 

Não havia amarras para o corpo, a pélvis dançou livre e a certeza de estar lacrando se via no 

olhar deles. Foi lindo de se ver e, ao final, todos aplaudiram de pé. A manhã foi renovadora. 

Particularmente, adoro essas apresentações, porque acho que elas nos ensinam muito. 

Não posso deixar de comentar algo que também chamou minha atenção: apenas os 

estudantes da manhã fizeram apresentações, enquanto os estudantes da tarde apenas 

assistiram. Por frequentar a escola, sei pelas falas dos professores que os estudantes da tarde 

sentem-se muito menos capazes do que os da manhã e aquele sábado de atividades me 

mostrou isso. As hierarquias, portanto, eram vivenciadas dentro da escola em suas diversas 

faces: entre as disciplinas, entre professor e aluno, entre os conhecimentos, entre os alunos da 

manhã e os da tarde. Todas parecem ter o mesmo objetivo: colocar o outro como diferente e 

inferior. Assim, percebi que são variados os graus de distinção e a apropriação de 

conhecimentos, mas havia a busca de questionar o processo de colonialidade, ainda que de 

forma por vezes contraditória. 

 

5.2.4 Vivência IV 

 

Em virtude de ter percebido uma distinção entre as turmas da manhã e as da tarde, 

decidi que a vivência seguinte da pesquisa seria realizada nos dois turnos, mesmo não sendo 

eles meu foco inicial. Boas oportunidades aparecem poucas vezes em nossas vidas e quando 

isso acontece temos que agarrá-las! Foi uma boa oportunidade que me fez adiantar para logo 

depois da Semana de Humanas a vivência com o tambor de crioula, planejada inicialmente 

para o final do ciclo. 

O motivo do adiantamento foi a estadia na cidade de um grande tamborzeiro e 

amigo, Robson Serra, de São Luiz. Ele é dançarino do Cacuriá de Dona Teté, há mais de 20 

anos, e tem uma imersão profunda dentro da cultura maranhense desde a infância, tendo 

convivido com grandes mestres como Felipe de Sibá, famoso mestre de tambor de crioula do 

Maranhão. Dentro de minha trajetória na brincadeira, Robinho (como nós, os amigos, o 

chamamos) ensina-me muito, seja treinando toadas, seja cantando junto comigo, para 

afiarmos os versos, seja na dança, seja quando me aventuro em tocar os tambores. 

O tambor de crioula é uma dança afro-brasileira que teve sua origem no estado do 

Maranhão em louvor, na maioria das vezes, a São Benedito, o santo negro. “Afinado a fogo, 
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toca a murro e dançado a coice”29. O tambor é composto por uma parelha (crivador, meião e 

tambor grande), tem como uma das suas principais características ser dançado sempre em 

roda, em que cada coreira vai ao centro para sozinha dançar para o tambor grande. Traz em 

seu bojo elementos relacionados à história e à memória, através das toadas, da dança, do 

corpo e da espiritualidade, bem como símbolos da ancestralidade africana como a fogueira, os 

pés descalços e as cantigas. 

A presença de Robinho propiciaria um momento precioso, pois é um homem negro, 

periférico que vivencia a cultura afro-brasileira, não apenas como entretenimento ou paixão, 

mas como constituinte da sua vida, o que o fez ser quem é. “Cultura no es solo el acervo 

espiritual que el grupo brinda a cada uno y que es aportado por la tradición, sino además es el 

baluarte simbólico en el cual uno se refugia para defender la significación de su existência.” 

(KUSCH apud OLIVEIRA, 2007, p. 284). É a pegada dos antigos no presente, seguindo e 

abrindo outros caminhos, é movimento contínuo e infinito da energia viva que pulsa do 

conhecimento ancestral que reside na fabricação de uma parelha, na afinação do couro junto 

ao fogo, nas histórias e memórias presentes nas toadas, na liberdade do corpo que dança, na fé 

em um santo negro. É um movimento sem fim que encanta, ressignifica, transforma e recria 

os indivíduos. 

A presença de Robinho também nos dava a oportunidade de discutir sobre os 

estereótipos de gênero criados, como os papéis dos homens e das mulheres dentro da 

sociedade, o que é para homem ou para mulher, como quando dizem “azul é cor de menino e 

rosa é cor de menina”, como as mulheres devem se portar, entre outros. São essas ideias que 

vão dizer que determinadas atividades são exclusivas de homens e outras de mulheres; são 

essas ideias que afirmam que dança não é coisa de homem. Aquela era uma oportunidade de 

refletirmos sobre o trabalho com algo não necessariamente ligado ao conhecimento científico-

acadêmico ou a dinâmica de trabalho formal que nos foi naturalizada. Era um momento para 

perceber que existem outras formas de se viver. 

No dia marcado, chegamos à escola mais cedo do que o habitual. Levei tudo que era 

preciso para o momento: as saias, a parelha, a cinta, a madeira. Quando descemos do carro e 

começamos a descarregar, os olhares já começaram a nos seguir curiosos. Vários tambores 

também era algo incomum no cotidiano da escola. Logo nos dirigimos ao local que a direção 

havia disponibilizado para fazermos a fogueira, um espaço aberto atrás da sala de ginástica e 

onde existiam algumas árvores. Entretanto, não havia muita sombra por conta da posição do 

                                                 
29 Expressão comum entre os praticantes dessa dança. 
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sol naquele horário nem local para nos acomodar. Além disso, havia grande quantidade de 

entulho. Mesmo com a revitalização do espaço promovida pelos alunos como parte da 

Semana de Humanas do ano passado, de acordo com a qual cada série havia ficado 

responsável por um local do jardim, a manutenção não teve continuidade. 

Por conta do calor e da pouca sombra, acendemos a fogueira e esquentamos os 

tambores antes de chamar os jovens. Mesmo que a fogueira seja uma parte fundamental e o 

tambor só possa começar quando ela é acesa, decidimos fazer diferente, porque o tambor 

demora a esquentar e não haveria local adequado para conversar com os jovens ali ao lado da 

fogueira, como costumamos fazer. Isso os deixaria dispersos e ficamos com receio de que os 

desmotivassem. Robinho começou a fazer a fogueira e a preparar os tambores, um processo 

que ainda desconheço, principalmente, a parte da afinação. Quando o tambor estava perto de 

ficar “no ponto”, fui chamar os estudantes e uma média de 10 jovens apareceram. Nem todos 

estavam cursando o terceiro ano, mas, mesmo assim, os conduzi para a fogueira. Lá nos 

apresentamos e dissemos o que iria acontecer, busquei falar menos e deixar Robinho mais 

livre, afinal, quando o assunto é tambor, ele é o especialista. 

É importante levar pessoas praticantes das tradições orais às escolas. Eles são como 

bibliotecas vivas (BÂ, 1982) e são raras as oportunidades de ouvir uma narrativa de alguém 

que vive o que diz e ainda de poder experimentar e sentir o que ele fala. Robinho falou sobre 

a história de São Benedito e o tambor de crioula, disse-lhes alguns dos seus fundamentos e 

contou sua história. Mesmo com o calor, todos escutavam atentos e ficaram impressionados 

com aquele ser tão falante que, entre gestos e respirações, desenrolava o novelo de sua vida 

que é traçado pelas brincadeiras populares do Maranhão. Impressionava-lhes o fato de ele ser 

bailarino profissional; quando ele colocou a saia e começou a dançar, foi que os olhos 

cresceram e os queixos dependuraram. Não havia peso em seus movimentos, a saia parecia 

uma extensão do corpo a flutuar no ar, ao som do ritmo dos tambores entoados por ele. 

Ensinava a punga, lado a lado, pulsando junto ao tempo e conduzindo os primeiros 

movimentos. Contudo, não foi a dança que cativou a maioria de meninos e meninas, mas, sim, 

o toque dos tambores. 

Robinho apresentou os três tambores que compõem a parelha (crivador, meião e 

tambor grande) assim como o toque de cada. Depois, foi a vez deles de sentarem naquele que 

mais lhes despertara interesse. No meião, ficou um rapaz que de tanto se identificar com o 

instrumento ficou durante toda a vivência nele. Suas mãos pareciam ter familiaridade com o 

couro e o toque fluiu sem muitas dificuldades. Os outros dois tambores ficavam alternando 

nas mãos dos outros participantes. A dança era continuamente puxada por mim, um aluno e 
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duas alunas, todos nós em um rodopiar colorido. Sempre me chama a atenção o fascínio das 

pessoas em rodar com a saia, todos parecem se encantar com o carrossel multicor que seu 

movimento faz. 

O tempo passou rápido quando estávamos brincando. Quando dei fé, já havia vários 

alunos no pátio onde estávamos, um sinal de que as aulas já haviam acabado. Os jovens não 

queriam parar, mas tínhamos que nos preparar para a tarde. Nem tempo nem o frenesí causado 

pelo tambor me permitiram fazer um encerramento adequado à vivência, tendo faltado um 

momento de partilha sobre as impressões e sensações dos alunos. 

Á tarde, buscamos fazer o mesmo processo da manhã, mas, por conta do calor, o 

momento na fogueira ficou ainda mais comprometido. Quando os quinze jovens que iriam 

participar chegaram, deixamos o tambor na fogueira e ficamos conversando no pátio, à 

sombra. Lá fizemos as apresentações tanto nossas quanto deles. Como de manhã, os 

participantes variavam entre os três anos do ensino médio e entre os sexos. Contudo, os 

alunos do primeiro ano interagiram e participaram da vivência mais do que os próprios 

estudantes do terceiro ano. 

Existe uma ideia que paira no imaginário de quem trabalha em escolas de que os 

estudantes do turno da tarde são os mais “trabalhosos”, mais difíceis e menos capazes. No 

Sabiá não é diferente e esse estereótipo parece por vezes ser vestido, inclusive, pelos próprios 

alunos, quando, por exemplo, eles não se apresentam nas atividades culturais da escola. Será 

mesmo que os três anos do ensino médio da tarde não se apresentam apenas por falta de 

interesse e organização? Eis algo a se refletir. 

Como na manhã, mais uma vez, o toque do tambor é o momento mais esperado por 

todos, sobrepondo-se à dança e ao canto. Dessa vez, tentamos fazer com que todos passassem 

pela parelha inteira, mas identificação é algo que não se controla e um jovem de bigode se 

encontrou no tambor grande. Na noite desse mesmo dia, Robinho e eu encontramos esse 

jovem no calçadão do Estoril, onde iriamos ministrar outra oficina de tambor de crioula. 

Enquanto os tambores estavam na fogueira, nós brincávamos descontraídos no calor do fogo. 

O jovem se aproximou, falando: “reconheci o toque de longe, tia” e se sentou ao nosso lado. 

Fiquei surpresa, pois não esperava encontrá-lo ali. Disse-nos que havia ido para o reggae, mas 

que, ao escutar o tambor, teve que se aproximar. Ele perguntou onde nos reuníamos, se era 

gratuito e ensaiou sentado em um dos tambores os toques que havia aprendido pela tarde. 

Tocamos e cantamos. Iríamos até altas horas se deixassem, mas os amigos acenaram para ele 

de longe para retornar. 
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A tarde demorou um pouco mais do que a manhã para a vivência pegar um ritmo, 

pois quebrar a barreira entre nós e os jovens demorou mais do que esperado. Algumas vezes, 

tive que ser incisiva, pedindo para que aqueles que não desejassem estar ali regressassem para 

a sala de aula. Contudo, depois que a jangada vence a rebentação, navegar fica mais fácil e 

assim foi conosco. Depois desses primeiros momentos de rebentação, conseguimos fazer uma 

roda linda com dança e toque. O ritmo nem sempre estava certo, mas, nesse contexto, era 

menos importante o acerto imediato do ritmo do que a persistência deles em fazer o certo. 

Encerramos a roda mais cedo para não cometermos o mesmo erro da manhã, quando 

não conseguirmos fechar a atividade ouvindo a todos. Mais uma rebentação: requereu um 

pouco de esforço fazer os jovens falarem para além de frases como “foi muito legal” e “eu 

gostei”. Um deles quebrou a onda, dizendo que havia gostado muito da atividade e que, à 

tarde, existiam ainda menos atividades assim, que ele nunca havia pegado em um tambor e 

que ficou impressionado de ter conseguido tocar. A fala dele fez desaguar uma série de falas 

sobre a falta de atividades como essa na escola, principalmente para o turno deles, sobre a 

importância da música e de entender que nem tudo é macumba. 

A ideia da macumba com sentido pejorativo é forte no imaginário cotidiano, criando 

uma barreira que dificulta a abordagem de muitos assuntos relacionados à africanidade. Para 

alguns, esbarra-se no pertencimento religioso e é difícil desconstruir um dogma. A primeira 

coisa que busco, nas vivências, é desfazer esse sentido negativo dado à macumba, explicando 

o significado da palavra, de onde ela vem, o que são as religiões de matriz africana e o que é o 

tambor nesse contexto. Quando esse assunto surgiu na roda, apresentei essas ideias para 

podermos refletir sobre o tambor e as inúmeras associações negativas feitas com tudo que se 

relaciona ao povo negro. Isso não é algo que se “soluciona” em apenas uma conversa ou 

vivência, mas foi uma semente plantada.  
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6 A TEIA - ANÁLISE DO CAMPO 
 
A análise dentro de uma pesquisa é uma de suas partes fundamentais. É quando as 

questões que surgem do campo se defrontam com o referencial teórico para poder tecer as 

reflexões. Do meu trabalho de campo, surgiram duas categorias de análise: uma referente aos 

elementos da colonialidade da educação presentes na escola pesquisada e outra relacionada às 

possibilidades de descolonização da educação. 

Assim, divido esse capitulo nesses dois tópicos. Como a aranha que sua vários fios 

para fazer sua teia, usarei para tecê-lo as fotografias produzidos pelos participantes, bem 

como trechos da descrição das vivências, as falas dos jovens (em itálico) e a minha análise 

dos dados. Na análise, tratarei apenas das vivencias na Escola Andorinha – mesmo havendo, 

na Escola Sábia, questões muito interessantes e que merecem atenção, lá não conclui a 

pesquisa, o que me levou a me debruçar sobre o material obtido apenas na outra escola, a 

Andorinha. 

 
6.1 Elementos da colonialidade da educação da Escola Andorinha 

 
Como já discorri no capítulo 2 dessa dissertação, a escola tem importância vital para 

a colonialidade. Quando observamos os conteúdos que compõem o currículo escolar e a 

própria estrutura e funcionamento dessas instituições, notamos que determinadas formas de 

pensar, determinados valores e cultura de um grupo aparecem de forma predominante 

enquanto outras são negadas ou silenciadas. Dessa forma, são apresentadas como universais 

as demandas e intenções de um único grupo social (FLOR DO NASCIMENTO, 2015). 

Na maioria das vezes, esses valores disseminados pela escola pertencem a um grupo 

dominante30 e, ao olharmos os livros didáticos das diversas disciplinas que cursamos ao longo 

dos doze anos de ensino fundamental e médio, percebemos que as histórias e os conceitos 

contidos neles retratam apenas a visão desse grupo. Assim: 

 

[...] a cultura que a escola ensina é apresentada como universal e neutra, 
dissimulando o facto de ser um conjunto de obras tendencialmente homogêneas, 
produto de uma operação de seleção, reorganização e institucionalização de 
manifestações e conteúdos culturais diversos, plurais e contraditórios, realizado 
pelos grupos e fracções de classes sociais com poder simbólico e cultural. (CARIA 
apud CARVALHO, 2006, p.4).  

 

                                                 
30 Entendo por grupo dominante o conjunto de indivíduos que exerce uma relação de dominação sobre outros 
seja através do gênero, da raça, da questão econômica ou da questão social. 
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Em meu convívio com as pessoas da Escola Andorinha, fui me deparando com 

elementos que colonizam a educação, como o tempo esquadrinhado, a disciplina e a 

hierarquia dos conhecimentos, todas marcantes no cotidiano escolar. O tempo esquadrinhado 

foi um fator que deixou sua marca na pesquisa, não somente pelo pouco tempo que havia para 

realizar a investigação como pela própria temporalidade das escolas. No Andorinha, senti 

ainda mais a sua presença, principalmente pelo modo como ele é vivenciado dentro do 

colégio. Assim sendo, um dos principais fatores de colonialidade na escola é o tempo 

arregimentado com sua pressa e agitação, que, por várias vezes, trouxe ônus às atividades das 

vivências: 

 

Quando iriamos conversar pra saber a opinião de todos sobre a atividade fomos 
interrompidos por um dos funcionários responsáveis pelo almoço nos informando 
que os alunos deveriam ir ao refeitório porque só faltavam eles para encerrar as 
atividades da cozinha. Por conta disso encerramos a atividade sem conseguir fazer 
o feedback, essa situação se estendeu ao longo das demais vivências. O tempo foi 
um fator apertado dentro do Andorinha e durante o percurso da pesquisa sempre 
esteve contra mim.  
 
Interrompemos a atividade para irmos almoçar e evitar problemas com os 
funcionários de refeitório, combinamos então de almoçar e depois regressar para 
terminar  
 
Não sei por qual motivo senti que devia planejar também um plano B para esse dia, 
o tempo sempre estava contra mim durante a pesquisa e para essa atividade em 
especifico precisa-se de mais tempo.  
 
Mas esse processo foi interrompido por um dos funcionários do refeitório que 
nos avisou que hoje teríamos que ir almoçar mais cedo. Isso comprometeu toda a 
vivência porque hoje os jovens não poderiam ficar depois do almoço  

 

Vemos, a partir dessas passagens, como o tempo interferiu nas vivências, não apenas 

em relação ao tempo disponível dentro da escola – pois, quando ficamos até depois do 

almoço, como em alguns encontros, não houve qualquer problema – mas em relação ao 

planejamento, à organização e ao funcionamento das atividades, já que, na maioria dos nossos 

encontros, não houve tempo para fazer o momento de avaliação e receber dos participantes o 

feedback do dia. Éramos também interrompidos pelos funcionários por conta do refeitório, 

uma situação sentida por todos e que me induziu a levar um almoço para os participantes, para 

que não houvesse mais interrupções. 

Com isso, pude perceber como o tempo na escola é fragmentado, não apenas pelo 

tipo de organização, mas pela sua dimensão de controle, um mecanismo que regula o 

funcionamento de tudo e todos dentro da instituição. Há horário de aulas, de entrada, do 

intervalo e da saída. Quando não se trabalha dentro do que é estabelecido para a escola, 
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mesmo com tudo previamente acordado, essa temporalidade vem como uma barreira invisível 

que limita a ação. 

Pelo tempo ter se expressado com tanta força durante nosso percurso, busquei saber 

mais a fundo dos jovens como era a temporalidade da escola. Eles a descreviam como 

apressada, mas isso não significava que era proveitosa. Um deles me disse: “O tempo é muito 

agitado. É assim, é agitado e não rende nada”. A afirmativa me deixou confusa, pois o que 

significava não render nada? É não ter tempo para fazer outras coisas? É ter muitas aulas? 

Para entender melhor o que eles queriam dizer com aquilo, perguntei como era o cotidiano no 

Andorinha e me disseram:  

 

É puxado (fala da aluna) 
É maçante (fala do aluno) 
A gente é obrigado a estar na sala de aula, fazendo chamada, blá, blá, blá, a gente 
assiste nove aulas é muito cansativo (fala da aluna) 
As vezes a gente assiste nove aulas! (fala da aluna). 
O que me parece é que o tempo da escola é que tem que ser um tempo corrido, uma 
coisas agitada. Não poder ter uma calma, não pode. (fala do aluno, escola 
Andorinha, no dia de nossa ultima vivência) 

 

Vemos a partir das falas e dos relatos das atividades que o tempo dentro do 

Andorinha é vivenciado de forma paradoxal. Ao mesmo tempo em que ele é rápido, com 

muitas horas de aula que não dão trégua, ele se torna lento pelo seu esvaziamento de sentido, 

tão lento que, às vezes, nas falas dos jovens, temos a impressão de que ele é sem fim. Assim, 

o tempo é rápido no sentido quantitativo de horas-aulas, mas, ao mesmo tempo, é lento pela 

falta de sentidos que essas horas dão aos jovens. Esse vazio de significados é ressaltado numa 

das falas acima, quando a jovem se refere ao que acontece em sala de aula apenas como “blá, 

blá, blá”. Tal afirmativa mostra que, mesmo passando o dia na escola, frequentemente essas 

horas fazem pouco sentido para os jovens, sendo encaradas por eles como perda de tempo. 

Em outro momento, ouvi: 

 

Eu não entendo nada, fico pensando o que é que to fazendo aqui. Eu não vou 
generalizar porque tem gente que tá aqui realmente gosta de ter aula e realmente 
estudar para querer passar no Enem porque ele realmente acredita nisso. Mas muita 
gente como eu está só se enganando. Eu realmente estou perdendo tempo da 
minha vida. (fala o aluno escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 

 
 

O esvaziamento de significado das horas passadas dentro da escola mostra a falta de 

significância que o colégio e a educação escolar possuem para os jovens. O enfoque nos 

conteúdos da prova deixa de fora outras dimensões pertinentes que deveriam ser trabalhadas 
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nesses três anos da vida escolar, até mesmo porque o intuito da educação não é apenas a 

aprovação em provas, mas a formação do educando de forma integral. 

Em nossos diálogos, pude perceber como eles eram pressionados por esse tempo. O 

Enem, o fato de estudarem em uma escola integral, o tempo dentro da escola, tudo vinha com 

uma carga pesada nas suas falas. A entrevista, nesse momento, se transformou um pouco em 

um momento de escuta e desabafo em que os jovens partilharam suas inseguranças e receios. 

Escutá-los me fez pensar em minha passagem pela pós-graduação, em como os sentimentos 

eram parecidos sendo que em momentos diferentes da vida estudantil. Assim como o tempo 

da escola, o tempo da universidade também cobra um preço muito alto. Cobra nossa 

tranquilidade, nosso equilíbrio emocional, nosso tempo de viver uma vida viva. Percebi que 

ambas as instituições partilham desse modo de conceber o tempo e que assim o são pelas duas 

partirem do mesmo paradigma, o eurocentrado. No Brasil, o alinhamento da concepção e das 

políticas de educação a esse paradigma levou as instituições de ensino do país a serem cada 

vez mais mecanicistas e quantitativistas, preocupando-se mais em atingir os índices 

estabelecidos por órgãos internacionais, como a UNESCO, e em passar nas provas de avalição 

de larga escala. 

Junto ao tempo, outro elemento colonizador que se apresenta com força no cotidiano 

do Andorinha é a disciplina. Mesmo estando entrelaçados e serem complementares, a 

disciplina difere da questão do tempo e é algo que vem sendo constante no discurso da escola. 

Como relembra a passagem descrita nas vivências: 

 

A escola é muito apegada a ideia de disciplina, desde meu primeiro dia observo 
situações referentes a esse tema como os crachás para os alunos poderem sair da sala 
e ir aos banheiros.  

 

Em minha primeira ida ao colégio para poder dialogar sobre a possibilidade de fazer 

a pesquisa, umas das primeiras coisas que me disseram foi: “a disciplina é por sua conta”. 

Lembro-me que essa frase me causou um grande impacto, pois, em minha concepção de 

educadora, disciplina tem um sentido diferente. Para mim, a disciplina não tem um sentido 

militar, em que o jovem não se mexe na cadeira, não fala e presta atenção à aula. Disciplina 

para mim está ligada ao foco para conseguir algo, é perseverança. Se você deseja algo, como 

por exemplo, passar no mestrado, é necessário estudar todos os dias algumas horas. A 

disciplina está no foco e na concentração de cotidianamente estudar. Já no Andorinha, a 

disciplina é atrelada à ideia de obediência e disciplinamento. 



148 
 

Esse disciplinamento é sentido na temporalidade da escola, como já falei, mas 

também pode ser visto e sentido na maneira como os espaços do Andorinha são usados. 

Alguns espaços da escola, como a piscina, a sala de música ou os laboratórios, não fazem 

parte da rotina dos estudantes, ficando trancados durante a maior parte do tempo: 

 

O espaço, na verdade, ele não é usado. Risos. O laboratório não funciona. O 
laboratório sem ventilador...não tem janela. Tem um milhão de laboratórios essa 
escola, de vez em quando a gente vai pra informática. No primeiro ano, sempre que 
um professor faltava e tinha uma vaga, a gente ia pra biblioteca ler alguma coisa, 
ficar lá, a gente ia pra informática mexer nas redes sociais, fazer o que quisesse. Mas 
no segundo ano sumiu. A gente tem três aula vagas seguidas...a gente fica as três 
aula por aí nos corredores. (fala da aluna escola Andorinha, no dia de nossa ultima 
vivência). 

 

Com a aproximação do vestibular, as últimas séries do ensino médio vão sendo 

preenchidas apenas com conteúdos relacionados à prova. Os outros ambientes que não a sala 

de aula tradicional não são utilizados ou não estão em condições adequadas para receber os 

jovens, faltando ventiladores e janelas na sala de música, por exemplo. Nas falas dos alunos, 

vemos que mais do que a falta de laboratórios ou de condições adequadas, a ausência de uso 

desses espaços se dá mais pelo desinteresse do Andorinha e de seus docentes de utilizarem-

nos. 

Essa limitação no acesso aos espaços da escola restringe também o que os estudantes 

podem ou não fazer dentro dela. No decorrer dos três anos, esses limites vão moldando os 

jovens dizendo que lugares ou não eles podem estar, o que eles podem ou não fazer, aonde 

eles podem ou não chegar.  Junto com os outros elementos, isso promove um disciplinamento 

dos corpos e das mentes. O tempo e a disciplina são sentidos de forma objetiva enquanto as 

hierarquias dos conhecimentos agem de forma subjetiva. 

Com a criação da diferença colonial, houve também a criação da hierarquia, em que 

a diferença equivale à desigualdade, entre grupos verticalizados, diferenciados entre 

superiores e inferiores. São as linhas “imaginárias” que nos encaixam em padrões de uma 

escala (SANTOS, 2010). Na colonialidade, quando a raça emerge como um fator de distinção 

essa hierarquia que situa o negro como inferior ao branco não coloca apenas a pessoa em si 

abaixo da linha, mas tudo o que a compõe enquanto ser humano (GROSFOGUEL, 2010). 

Com isso, os conhecimentos desses povos também foram tomados como subalternos, não 

tendo o mesmo grau de importância e presença no currículo escolar que aqueles advindos do 

outro lado da linha. 
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Com o tempo, isso intensificou o processo de apagamento da nossa história e da 

memória desses povos, assim como a difusão e perpetuação dos estereótipos projetados sobre 

eles (MENEZES, 2010). No Andorinha, essa hierarquia se manifesta nos conteúdos restritos e 

eurocentrados, no desconhecimento dos jovens sobre as pessoas negras de referência na 

história do Brasil, na metodologia aplicada em sala e nos estereótipos sobre o povo negro, 

reproduzidos pelos alunos. 

Em nossa primeira vivência, pedi para os jovens transfigurarem, através de 

fotografia, da poesia, da música, ou da maneira que desejassem, o que para eles seria 

ancestralidade, conhecimento e negritude. A fotografia na pesquisa é mais do que um simples 

registro visual das atividades, ela “nos ofrecen interpretaciones y narrativas sociales” 

(RIVERA, 2010, p. 20). As imagens trazem a possibilidade de percebermos as compreensões 

e reflexões dos participantes sem censura. Por vezes, eles disfarçam aquilo que realmente 

pensam por conta do que os outros vão achar ou são impelidos a dizer ao pesquisador aquilo 

que ele quer ouvir, mas a fotografia tira as cortinas que, às vezes, as palavras colocam. 

 

Fotos 8 a 11 – Compreensão dos alunos sobre ancestralidade, conhecimento e negritude 

 

 

 

 
Fonte: fotografadas pela autora. 
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Nelas, noto que o referencial que os jovens traziam sobre o povo negro era sempre 

negativo. Nas fotos, esses sempre aparecem sob a ótica da escravidão sublimando todas as 

outras experiências dos africanos e afrobrasileiros no Brasil. Para eles, parece que ser escravo 

é a condição ontológica do negro e não uma condição imposta, como se pode notar na foto em 

que, ao falar sobre ancestralidade, os jovens retratam os negros como escravos: usando a 

arquitetura da escola, os jovens reproduzem uma cena da casa grande com os senhores na 

sacada e os escravos embaixo ajoelhados. 

Na foto sobre negritude, mesmo trazendo elementos simbólicos de resistência da 

cultura negra, como o turbante e a guia, trata-se ainda, na palavra dos próprios alunos, “de 

uma escrava”. Ao observar a foto, me indago o que de fato nessa jovem remete a uma 

escravizada. Historicamente no Brasil fomos ensinados, desde cedo, que somos um povo 

formado por três raças: a branca, a negra e a indígena. No entanto, cada elemento dessa 

equação assume valores diferentes. A matriz europeia fica com todos os aspectos positivos – o 

belo, o decente, o inteligente, o educado –, enquanto as outras matrizes, principalmente a 

negra, são associadas a todas as cargas negativas – o feio, o burro, o agressivo, o violento, o 

sexualmente objetificado. “Esses antecedentes eticamente negativos, a associação entre a pele 

escura e o “Mal”, bloqueiam historicamente a introjeção pela consciência eurocêntrica de uma 

identidade não plenamente “humana” do sujeito negro.” (SODRÉ, 1999, p. 152). Ou ainda:  

 
A nossa formação, como pessoas e cidadãos, dá-se numa sociedade que se considera 
essencialmente descendente de europeus e perifericamente de índios, negros e outros 
grupos étnicos. E vê como modelo do humano, do macho adulto, de pele branca, 
cristão, rico. Nesse quadro, como se podem encaixar os descendentes de africanos, 
em sua maioria de pele negra, professando religião afro-brasileira, analfabetos e 
muito pobres? (GONÇALVES; SILVA, 2013 p. 168; 169). 

 

Dentro da dimensão de colonialidade, a raça vem como um signo de diferenciação 

(FLOR DO NASCIMENTO, 2015), definindo os lugares sociais e políticos que esses sujeitos 

irão ocupar dentro da sociedade, marcando “sempre os lugares de privilégios e nas relações 

assimétricas, imprimindo nos corpos marcas de uma história e não identificando algo já pré-

existente (condições biológicas)” (FLOR DO NASCIMENTO, 2015, p. 447). 

A naturalização da escravidão como uma condição ontológica do negro marca a 

constituição da sua identidade e A alteridade com cargas negativas, alienando e 

desumanizando seu ser. O pressuposto negativo afeta toda a vida dos afrodescendentes nos 

dias atuais, desde a infância, como as “brincadeiras” de atribuição das figuras de macaco e 

negra do Pajeú. Na adolescência, quando as questões estéticas se acentuam, os jovens buscam 

mudar seus traços fenotípicos através de químicas para cabelo, por exemplo. Na vida adulta, 
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os locais reservados a eles no mercado de trabalho são sempre em profissões menos 

remuneradas e mais ligadas à força física, durante todas as etapas da vida, quando a 

afetividade é tomada ou forjada dentro desses padrões desumanizantes. 

O espectro da escravidão passeia livremente entre nós e, mesmo quando se busca 

trazer elementos positivos sobre o povo negro, ainda existe um atrelamento a esse imaginário 

pejorativo ou estereotipado. Exaltam-se os corpos, a dança sensual, a virilidade, a força para o 

trabalho, o atrevimento, o espanto pela beleza. Tais ideias não são positivas ao povo negro, 

pois reforçam os estereótipos de um povo hipersexualizado, violento e apto apenas para o 

trabalho braçal. Encobrindo as reais histórias do povo negro no Brasil, levam a um 

desconhecimento por parte dos jovens de sua história e memória. Na vivência sobre 

personalidades negras importantes no Brasil, a maioria era desconhecida para os participantes. 

Chamou-me a atenção o grito de susto que uma das jovens teve ao descobrir que Machado de 

Assis era negro.  

Nas falas dos jovens, essa foi uma das atividades que mais lhes impactou por eles 

perceberem as ausências dentro dos conteúdos da escola.  

Principalmente quando ela fala nas pessoas que não são citadas nos livros porque 
a gente nunca ia conhecer esse pessoal. Mulheres que foram traga...Princesa era? 
Traga para cá pra reprodução!? Pra ser escrava de reprodução!? Tipo...gente que 
era toda importante na história que apagou. (fala da aluna) 
Eu nunca ia saber da Dandara, da luta dela. A gente viu até das mulheres que 
foram apagadas da história. O poder que elas tiveram, que potência que elas 
foram. (fala da aluna escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 

 

Percebemos que, dentro do Andorinha, como na maioria das escolas, há uma 

reprodução desses conhecimentos difundidos pela colonialidade. O desconhecimento por 

parte dos jovens acerca das personalidades negras de destaque na história nacional, 

principalmente das mulheres negras, mostra o ocultamento que a educação colonial traz sobre 

a história e os conhecimentos dos povos não europeus. 

Segundo Tadeu (2011), dentre as culturas ausentes no currículo, podemos destacar as 

culturas juvenis, o mundo feminino, os pobres, a América Latina, as etnias minoritárias, o 

mundo rural e litorâneo, as pessoas com deficiência, a cultura popular e a cultura negra. Essa 

última ainda é vista por muitos como um conhecimento secundário e inferior que não tem 

espaço dentro da escola, legitimando a ideia de que os saberes vindos das camadas populares 

não têm o mesmo caráter de verdade do conhecimento cientifico produzido nas universidades. 

Para Arroyo (2012), “as narrativas nas escolas e nas universidades ao ocultar e desprezar ou 

folclorizar a cultura popular, oculta, despreza, segrega os grupos populares e seus sujeitos” 

(ARROYO, 2012, p. 109). Ao nos tornarmos alheios a essas culturas estamos colocando 
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também como subalterno/inferior a realidade em que ela se origina, calando as vozes dos seus 

sujeitos. Esses grupos colocados à margem da história oficial são engolidos por um rolo 

compressor que busca homogeneizar suas formas de pensar, agir e sentir com as tidas como 

legitimas pela “sociedade”. 

Esses conhecimentos ocupam lugares diferentes dentro da hierarquia vigente. A 

quantidade de aulas semanais e como o componente curricular é tratado mudam de acordo 

com o lugar que ele ocupa na escola: 

 

A hierarquização entre os saberes formais e informais, globais e locais, entre a 
linguagem denotativa e poética, baseado em um ideal progressivo de 
desenvolvimento supõe que todas as experiências sejam válidas, mas umas são mais 
importantes que as outras. A experiência canonizada pela cultura moderna deve ser a 
baliza e o critério de avaliação das outras. Os saberes subalternizados são, desta 
maneira, silenciados, na medida em que só são escutados através do filtro colonial 
de entendimento e avaliação do que seja um saber ou uma experiência autentica 
importante. (FLOR DO NASCIMENTO, 2015, p. 452). 

 

Na escola, essa hierarquia do conhecimento é sentida pelos jovens no dia a dia das 

disciplinas, em confronto com suas outras vivências, como as que tivemos com a música:  

 
Mas me parece que é tudo taxado. É tudo: “Ah, isso aí não serve! Ah, isso aqui 
não presta. Isso tudo é coisa de gente sem futuro, vagabundo.” O que acontece é 
que a gente nasce com dom, a gente nasce com talento. A gente nasce, a gente não 
vem padronizado. (fala do aluno, escola Andorinha, no dia de nossa ultima 
vivência).  
 
 Ele tem muito conhecimento em música e muitas vezes ele é taxado como burro 
porque ele não entende uma matéria porque ele não é bom em matemática. Por 
essas coisas que eles querem que ele seja bom. Mas ele é um gênio, ele não é um 
gênio nisso, não exatamente nisso que querem que ele seja. (fala da participante, 
escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 

  

Vemos que essas distinções entre conhecimentos que são válidos e aqueles que não 

são permeiam o cotidiano do colégio, em que a matemática e o português são considerados 

prioritários em detrimento de outras áreas do conhecimento, sobretudo das linguagens 

artísticas. Coincidência ou não, a sala de música é um dos espaços aos quais os jovens não 

têm acesso, passando a maior parte dos dias trancada. 

Essa distinção entre o que é ou não conhecimento não vinha apenas por parte dos 

professores. Os participantes da pesquisa, ao retratarem em sua primeira foto o que era 

conhecimento, se utilizaram de vários livros didáticos. Na fala de uma das jovens, a foto 

queria demonstrar que: “a gente pegou uns livros e a gente retratou que cada um pode ter 

conhecimento em uma área. E foi isso que eu quis expressar”.  
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Mesmo falando das diversas áreas do conhecimento, a foto revela de modo mais sútil 

a ideia de que o conhecimento é apenas ligado ao mundo letrado, aquele que está nos livros e 

nas escolas. Essa legitimidade da chamada cultura letrada deixou de fora das instituições os 

saberes das culturas orais, que também possuem letras, mas não necessariamente escritas, e 

quando escritas, não necessariamente dentro do padrão considerado acadêmico, sendo assim 

rebaixadas a uma segunda categoria (STREET,2014). Para além do número de aulas semanais 

de cada disciplina ou como essas são tratadas, as epistemologias e o modo de conhecer desses 

povos também não são trazidos para o diálogo dentro da escola. Por exemplo, poucas escolas 

e professores fazem uso da mancala para ensinar matemática aos seus alunos. Essa é uma das 

matérias com maior número de aulas semanais, mas os modos de ensinar e os conhecimentos 

ligados a ela também são eurocentrados. 

Essa diferença entre os conhecimentos e o modo de ensinar das vivências e o da 

escola foi sentido e relatado pelos jovens: 

 

Eu acho que a gente gostou tanto porque tu não cobrou de primeiro, assim logo 
de cara, a gente saber tanto. Tu foi colocando pra gente até o ultimo dia: Tu sabe 
fazer essa corda? Tu quer ajuda? E é uma coisa que a gente não ta acostumado. Tem 
professor que tá todo mundo fazendo e tem um aluno que tá assim(cara de que 
não esta entendendo nada)...E o professor não chega, não fala. Ele pede ajuda ao 
professor e o professor explica: ah..é assim, é assim. E você não entende. 
Muitas vezes já responde com ignorância, só falta lhe engolir. 
Ele não tenta outro exemplo, outro método de aprendizagem. 
E tu não, já foi indo mais de pouquinho em pouquinho até a gente entender as 
coisas. 
Não ta sabendo fazer? É assim, deixa eu te ensinar. 
Eu achei muito irado. (fala dos participantes, escola Andorinha, no dia de nossa 
ultima vivência). 

 

O tempo, a proximidade, a afetividade são fatores importantes dentro do processo de 

ensino e de aprendizagem, permitindo gerar sentidos e significados. Nas vivências, tive uma 

preocupação em ser mais progressiva na transmissão do conhecimento, em passar por cada 

etapa com calma sempre com a preocupação de ser entendida da melhor forma possível pelos 

participantes. Tive respeito e levei em consideração os conhecimentos trazidos por eles, 

encarando suas limitações com paciência, entendendo que cada um tem seu próprio tempo e 

forma de fazer. 

As metodologias e pedagogias utilizadas nas vivências seguem um referencial 

africano e afrodescendente, em que aprender é um processo contínuo que envolve 

comprometimento e afetividade, sobretudo porque a forma africana de ensinar é pela 

iniciação, ou seja, pelas experiências concretas, mas sempre guiada e atenta aos detalhes. Nas 
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formas iniciáticas, há uma aproximação maior entre as pessoas envolvidas. Os alunos, por 

exemplo, ressaltaram o meu compromisso em não reproduzir o padrão vigente, mostrando 

afeto e estando lado a lado do jovem na caminhada do saber, para assim contribuir no seu 

processo de produção de sentidos. 

Quando repetimos a atividade da fotografia que representa o conhecimento, hpuve 

uma grande diferenciação da primeira: 

 

Foto 12 – Segunda atividade em que os alunos demonstravam 

sua compreensão sobre o que seria o conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotografada pela autora. 

 

 Eles optaram por utilizar uma pessoa tocando mbira. Isso demonstra que, para eles, 

conhecimento não é mais somente aquele o que leva o status de científico e que se encontra 

nas instituições de ensino. Ele está presente em vários outros lugares, como ao construir e 

tocar um instrumento e dentre seus familiares. O conhecimento passa a ser considerado como 

tendo várias formas e todas são relevantes. Os jovens não fazem em suas falas distinção sobre 

qual conhecimento é mais válido ou importante. Para eles, todos têm sua relevância. 

Há uma mudança na forma como os jovens viam o conhecimento antes de 

começarmos as vivências e como a retrataram no final do nosso ciclo. Eles falaram sobre a 

forma de conceber e trabalhar as vivências, como algo importante para eles e sua caminhada 
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de reflexões. No tópico a seguir, irei explorar os dispositivos que contribuíram para o 

processo de produção de significado dos participantes. 

 

6.2 Possibilidades de descolonização da educação 

 

A professora Vera Candua (2013) diz que três aspectos são fundamentais para a 

construção de uma educação descolonizada: a descolonização dos conhecimentos, a 

descolonização das subjetividades e a descolonização da história e do poder. Em nosso ciclo 

de vivências, busquei me guiar por suas palavras e conduzir as atividades de modo que esses 

três aspectos fossem contemplados. Por isso, foquei em trabalhar a trajetória de cada um, os 

conhecimentos que estão fora da escola e que são ditos subalternos.  

Em nosso percurso, que tinha como objetivo explorar caminhos para uma 

descolonização dos saberes, algumas categorias importantes surgiram do trabalho empírico 

como auxiliares nessa jornada, a saber: os valores bantu, o encantamento e as aprendizagens. 

As cosmossensações africanas, principalmente a banta, foram o chão onde pisamos em todo o 

nosso ciclo. Elas orientavam e eram a matéria-prima com a qual trabalhávamos em sala de 

aula. A cada dia um valor, ou dois, tomava o centro da teia. Tempo, oralidade, musicalidade, 

memória, corporeidade, ancestralidade foram nossos pedaços de seda (OLIVEIRA, 2006). 

O tempo, fator tantas vezes levantado, fluía de maneira diferente do restante da 

escola. Ele voltava-se ao passado por ser a fonte da qual bebíamos e por onde olhamos o 

futuro, como aconteceu quando tomamos os conhecimentos vindo do além-mar e as histórias 

dos africanos e seus descendentes que marcaram a construção do Brasil, como na sankofa 

onde os pés do pássaro estão voltados para a frente, mas sua cabeça está virada para o 

passado. Na forma de aprender, o tempo também é outro, é tranquilo, acolhedor, afetivo. 

Como na relação do mestre com o aprendiz onde a convivência cotidiana passa por dimensões 

subjetivas e concretas, em que há tempo para ouvir, ver, tentar, errar, buscar outra maneira e 

tentar novamente. 

A musicalidade e a corporeidade vieram para a roda através das cantigas da capoeira 

angola, do coco e das magagadas. Essa maneira de aprender causou estranheza nos 

estudantes: 

 

Pra mim foi muito louco também, eu achei até estranho. Tipo, a pessoa ficar 
assim...Meu deus, é coisa de doido (fala do aluno, escola Andorinha, no dia de 
nossa ultima vivência). 
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Que é que a gente ta fazendo? Risos (fala da aluna, escola Andorinha, no dia de 
nossa ultima vivência). 
 
Eu realmente fiquei assim: que merda é essa?. Mas depois eu pensei...Era uma 
coisa estranha assim no primeiro contato (fala do aluno, escola Andorinha, no dia de 
nossa ultima vivência). 

 

Fazer do corpo um produtor de conhecimento e a da aprendizagem um processo em 

que cada passo, mesmo parecendo desconexo, se liga para poder chegar até o fim desejado é 

comum para o paradigma do qual parto, pois é um jeito mais circular de temporalidade e 

modo de funcionar. Ele é oposto à maneira eurocentrada na qual a escola opera, por isso o 

estranhamento para os jovens. 

Para chegarmos até o momento de aprendermos a tocar as magagadas foi necessário 

antes percorrer todo o caminho que passou por eles: conhecer o instrumento a primeira vez, 

conhecer e entender quem são os Bantu, trabalhar o ritmo com o corpo para, quando 

pegassem o instrumento esse não ser totalmente estranho, saber um pouco acerca do povo 

Shona e toda a cultura espiritual que envolve o instrumento, aprender e construir as suas 

magagadas e usá-las. Cada etapa teve sua importância para criar o contexto para que 

chegássemos ao final. Aqui o processo de aprender e ensinar se mostra sem hierarquias, não 

há aquele que sabe tudo e aquele que vai receber o que lhe falta. Eu também aprendi muito ao 

longo do nosso ciclo, não apenas aprendi sobre os instrumentos e as histórias, mas sobre o 

tempo, a ancestralidade e o ensinar:  

 

Laís, o que tu aprendeu com a gente? 
  
Eu aprendi com vocês a construir instrumento. Não só a música, mas aprendi a 
como lidar com o processo de aprender de cada um. Faz tempo que não trabalho 
com jovem. Então, é sempre um processo voltar a trabalhar com jovem. Devo ter 
mais ou menos dez anos a mais que vocês, eu tenho vinte e oito, não é tão distante, 
mas em dez anos várias coisas acontecem. Mas o que eu aprendi é o que interessa. 
Eu ficava com muito medo de não se interessarem, de não despertar interesse, 
que fosse ser só uma coisa a mais para vocês e não foi. E pra mim isso foi o mais 
massa, da gente tá aprendendo junto, da gente tá nesse processo junto. (escola 
Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 

 

Voltar para a escola para trabalhar com os jovens conhecimentos que diferem e, 

muitas vezes, se opõem ao que é vigente na instituição foi um desafio que me ensinou muito. 

Tive que reaprender a estar dentro do colégio e a me movimentar dentro do pouco espaço 

cedido. Muitas vezes, me foi exigido mandinga para poder não cair diante das dificuldades 

impostas pela instituição. Lidar novamente com os jovens também foi um aprendizado e meu 

principal medo era de que as vivências fossem desinteressantes para eles. Por ser uma geração 
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que vive em uma era de tecnologia em que a informação chega pela tela do celular e do 

computador de forma super-rápida, tive receio de que trabalhar com elementos como a 

ancestralidade não despertasse o interesse dos jovens. Isso me fez ter muito esmero para poder 

entender e experimentar a melhor forma para nós de trabalhar com esses conteúdos. 

Para isso, tive que aprender que eu não era somente professora e tive que me 

desfazer das ilusões que por vezes esse título traz (de ser infalível, de saber tudo, do poder). 

Tive que entender que nossos lugares eram de iguais. Todos ensinam e todos aprendem em 

conjunto, trazendo para o grupo seus saberes e contribuindo para que todos possam alcançar o 

objetivo traçado. Não há donos ao qual o conhecimento pertença; ao contrário, ele é de todos 

e todos podem  alcançá-lo.  

A oralidade esteve presente de forma marcante nesse processo de aprender e ensinar, 

não apenas pelas cantigas, pelas contações das histórias, mas essa vem na pesquisa 

principalmente na maneira como se relaciona com o conhecimento. Vansina (2010) nos diz 

que ela é uma postura diante do mundo, em como se relacionar com ele. Portanto, a maneira 

como se deu essa relação com o saber dentro do ciclo de vivências tomou como referência a 

oralidade em que busquei valorizar os conhecimentos trazidos pelos jovens, quando levei para 

a roda vários outros valores para dialogar, como a musicalidade e a memória. Todos 

aprenderam e ensinaram juntos, quando contamos histórias. A oralidade permeou todo o 

processo de planejamento e execução das vivências. 

Da mesma maneira, a ancestralidade na pesquisa não se limitou ao culto aos 

ancestrais, mesmo esse tendo toda sua relevância. Conhecer a história, as pessoas, os lugares, 

as danças e os cânticos significa apresentar referências reais e positivas. Dessa maneira: 

 

[...] a ancestralidade não deveria ser entendida apenas como um parentesco 
consanguíneo ou simbólico, mas como categoria que busca produzir sentidos para a 
experiência ética e politica, em torno da vida e que o pensamento, estabelecido, 
descobrindo, construindo heranças outras, heranças valorizadas positivamente. 
(FLOR DO NASCIMENTO, 2016, p. 206) 

 

Quando, em nosso último encontro, refizemos a atividade das fotos para representar 

a ancestralidade, os alunos optaram por utilizar a mbira e as magagadas por entenderem que 

os instrumentos antigos carregam em si os conhecimentos e elementos dos ancestrais.  
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Foto 13 – Segunda representação de ancestralidade pelos participantes das vivências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: fotografada pela autora. 

 

Um dos jovens comentou:  

 

você sempre diz que a Mbira é a língua dos espíritos, é a maneira como os 
ancestrais nos falam e como podemos conversar com eles. No começo não 
entendia bem o que isso queria dizer, achava uma viagem mesmo, mas com o 
tempo e os nossos encontros percebi que ela é diferente mesmo. Ela nos fala 
fundo.  (fala dos participantes, escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência) 

 

No início da nossa jornada, os jovens tinham dificuldades de compreender que a 

palavra dentro da cosmossensação africana não se limita ao verbo, mas, com a convivência 

com o instrumento, eles passaram a entender que essa significava algo muito maior e que a 

mbira também fala – ela tem voz e nos toca em lugares em que, por vezes, a palavra falada 

não alcança. 

Ao discorrer sobre o culto dos povos aos espíritos ancestrais, Nei Lopes (2011) fala 

que:  

 

Os Xonas crêem que o espírito do homem pode falar depois da morte com o criador, 
razão pela qual se desenvolveu um sistema de culto dos espíritos. Quando alguém 
deseja pedir um favor a Muári ou solicitar a sua proteção, roga-o através dos 
espíritos dos seus próprios antepassados. Tais espíritos familiares são denominados 
de vadzimu (sig. Mudzimu) e, sempre que um parente direto morre, o seu espírito vai 
juntar-se aos fantasmas ancestrais da família. (LOPES, 2011, p.151). 

 
A mbira foi o primeiro lamelofone31 a surgir na África. Um mito de criação Shona 

sugere que o Criador teria dado o ferro ao homem com o propósito específico de que ele 

                                                 
31 “Instrumentos dessa família têm em comum é que eles são constituídos por lâminas de metal (chamadas de 
“lamelas”) que atuam como teclas. No geral, essas teclas de metal estão dispostas sobre um suporte de madeira. 
Lamelofones são populares por toda África, e, via de regra, eles variam em número de teclas, disposição das 
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fabricasse mbiras – e, de fato, o surgimento das mbiras de metal datam do início do uso do 

ferro na África Subsaariana. Esse instrumento está imerso dentro de uma cultura espiritual, 

inserida de forma orgânica na dinâmica das relações sociais e espirituais. A mbira comunica 

os valores fundamentais e as narrativas míticas do povo shona, existindo um tipo de mbira, a 

Dzavadzimu – “dos” (dza) “espíritos ancestrais” (vadzimu) – que é tocada como forma de 

invocar a ancestralidade, seja em cerimônias específicas chamadas de Bira, seja no dia-a-dia, 

seja durante uma performance. Ela é a língua dos espíritos. 

Uma língua utilizada nas vivências para falar aquilo que é inaudível aos ouvidos, 

afinal, como se vivência a ancestralidade e o encantamento? Dentro do processo da pesquisa, 

essa sempre foi uma grande preocupação. Não sabia como levar para dentro da sala de aula 

aquilo que as palavras não dão conta. Foram as palavras de Bâ (1982) de que existem coisas 

que apenas se vivendo para compreender, que me indicaram um caminho com a mbira. 

Por natureza, esse instrumento já traz esse elemento de conexão, a mbira é a língua 

dos ancestrais, utilizada para se acessar a ancestralidade. Na sala de aula, além de todas as 

questões de história e cultura que a envolve, ela também tinha essa perspectiva, de facilitar a 

conexão com a ancestralidade. Mais do que um culto aos ancestrais, é história, pertencimento 

e identidade. 

 

A Ancestralidade, por sua vez, não é a afirmação do eu, heroico, narcisista: na 
ancestralidade o que conta é a história de um povo, o arsenal simbólico adquirido 
por este durante o percurso do tempo. Quem conta a história do eu é a tradição. A 
história do eu está vinculada à história de seus ancestrais. O eu faz parte de um todo 
e é importante justamente na medida em que compõe esse todo, e não o contrário. É 
por isso que podemos dizer que sem ancestralidade não há identidade. (OLIVEIRA, 
2006, p. 120).  

 

Na foto, a ancestralidade se personifica nos instrumentos; contudo, através deles, 

trazem outros elementos que a constituem como a musicalidade, a espiritualidade, a 

comunidade. Esses aspectos importantes da cosmossensação africana são trazidos pelos 

jovens através da imagem. Mesmo eles não usando os conceitos para falar diretamente o que é 

cada um, eles estão presentes nas fotografias criadas por eles. 

A foto, portanto, remete diretamente à matriz negra, mas, dessa vez, sem nenhuma 

ligação com a escravidão e seus estereótipos. Outros elementos desse povo são levados à roda 

para dialogar, agora enaltecidos. Vemos assim uma pequena mudança nos referenciais dos 

                                                                                                                                                         
notas, e se possuem (ou não) um ressonador (uma cabaça ou caixa de madeira que repercute o som). Kalimba, 
sanza, likembe, kisanji e gongoma são alguns dos nomes dados a lamelofones africanos de acordo com suas 
características particulares e região/povo a que pertencem.”. tirado de https://www.mbiracles.com/o-que-e-mbira 
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participantes, com aspectos positivos e não folclorizados. Com referenciais que enalteçam e 

fortaleçam os negros, abre-se uma perspectiva diferente da apresentada inicialmente, 

dimensão que suscita prazer, que desperta o interesse por conhecer. 

Quando lhes perguntei como havia sido o ciclo de vivências para eles, se levariam 

algo para a vida e o que seria, pedi para que fossem o mais sincero possível e que não 

importava se seria difícil para eu ouvir. Eles disseram: 

 

É um negócio que puxa a gente pra escola porque na quinta-feira é o dia que dá 
mais preguiça. Quando é quinta-feira eu acordo e penso que vou ter quatro aulas 
.(fala da aluna, escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 
 
Eu acordo com isso, porque, tipo, eu vou ter menas aulas e...(fala do aluno, escola 
Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 
 
 Menas! (riso)(fala da aluna, escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 
 
E manhã já é sexta-feira, cara.(fala do aluno escola Andorinha, no dia de nossa 
ultima vivência). 
 
Eu fico pensando que eu tô só perdendo o meu sono. Caraca eu poderia dormir essas 
quatro aulas! Ainda mais porque só tem aula chata. Maioria é (   ) . Tem três aulas 
de matemática e uma de inglês. Eu amo inglês, mas uma aula não dá pra fazer nada. 
Tiraram, fizeram uma bagunça tão grande, porque tiraram coisas importantes e 
colocaram coisas que mais caem no Enem. Aumentaram aula de geografia, mas aí 
tiraram uma de inglês.  Gente tem duas aulas, uma de espanhol e outra de inglês. 
Quem vai fazer inglês no Enem , aluna fez gestos com as mãos de indiferença. Eu 
vou fazer inglês porque eu gosto de inglês e eu entendo. Espanhol é um negócio que 
é muito complicado pra minha cabeça. Eu consigo falar duas línguas, mas a terceira 
realmente não entra e espanhol eu não consigo. E é um negócio que não é pensado 
pros alunos. Eles tiram uma coisa pra colocar outra e vai tirando.  Sério, sem 
frescura, muitas quintas-feiras eu só vinha pra cá porque eu sabia que tinha tua aula. 
(fala da aluna escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 
 
Eu partilho da mesma coisa, Olívia. Eu partilho. (fala do aluno escola Andorinha, no 
dia de nossa ultima vivência). 
 
 é tipo isso. Eu não vou pra aula hoje não. É quinta-feira. Não, vai ter aula da Laís eu 
vou(fala da aluna). é um negócio diferente que a gente tem uma vez na semana 
E é um negócio que a gente aprende muito mais(fala da aluna escola Andorinha, no 
dia de nossa ultima vivência).  
 
O começo do ano foi bem difícil para mim, faltei várias vezes porque não tinha 
vontade de vir pra escola. Sinto como se aqui eu tivesse perdendo tempo e sendo 
pouco aproveitado. Dentro da escola as vezes me sinto meio burro, tenho 
dificuldade de acompanhar as matérias e isso me deixa mau. Mas percebi que 
não é que sou burro, apenas não sou o melhor no conhecimento escolar, mas, 
que existem outros conhecimentos nos quais eu sou muito bom. (fala do aluno 
escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência). 

 

As falas foram inesperadas para mim, pois, em certo momento da pesquisa, cheguei a 

pensar que essa não traria nenhuma relevância para a vida dos estudantes. No entanto, a partir 

da entrevista, pude perceber que nossa teia não era tecida apenas por mim, que dentro de seus 
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percursos pessoais as vivências experienciadas por nós tinham importância e como em alguns 

dias eram as vivências a motivação para os jovens virem para a escola ou em como as 

vivências os motivaram ao ponto de ajudar a desconstruir para eles mesmos a falsa ideia de 

que eles não tinham inteligência, de que o fato de eles não serem por vezes bem sucedidos nos 

conhecimentos valorizados pela escola não queria dizer que fossem burros, mas que eles 

possuíam uma inteligência diferente daquela enaltecida pela instituição. Isso trouxe para eles 

energia e força para encarar o cotidiano escolar de uma forma menos dolorosa. 

O esvaziamento de sentidos das nossas experiências na nossa sociedade moderna 

provoca uma relação desencantada com o mundo. O modo como as pessoas se relacionam 

com a vida produz cada vez menos significados (MACHADO, 2010). As nossas vivências 

(re)introduziram o encantamento, não apenas pelo fascínio que a mbira exerceu sobre os 

jovens, mas pela motivação que elas levaram aos participantes a irem para a escola nos dias 

dos nossos encontros e pela transformação na forma com que os jovens olhavam para si 

mesmos. 

Estava planejado para a entrevista que eu relembraria as vivências para que me 

falassem o que tinham aprendido ou não com cada uma delas, mas minhas lembranças não 

foram necessárias. Ao irem dando seus relatos sobre as atividades, os próprios participantes 

foram revisitando cada uma delas e comentando o que de cada uma haviam gostado ou não. 

Em suas falas os momentos mais marcantes não haviam sido os da construção do instrumento, 

como eu esperava, mas os momentos em que havíamos trabalhado a trajetória deles e as 

personalidades negras importantes: “O que eu mais gostei foi no dia que falamos sobre as 

pessoas que não estão nos livros de história. Fiquei impressionada com o tanto de mulheres 

importantes que não conhecemos, o tanto da nossa história que não conhecemos”. 

Mesmo não utilizando explicitamente palavras como pertencimento, identidade e 

memória, percebemos, pela fala dessa aluna, que a essência desses conceitos é ressaltada 

quando a participante diz a relevância que tal vivência teve para que ela refletisse sobre a 

questão da mulher negra e a sua própria trajetória, pois “a visibilização e o reconhecimento de 

outras histórias e dos valores ancestrais são elementos fundamentais para a construção de 

processos identitários desde um enfoque descolonizador” (SACAVANI, 2016, p. 22). Houve 

ainda mais: 

 

Eu vou levar pra vida. O que eu aprendi aqui eu vou levar pra vida (fala do aluno 
escola Andorinha, no dia de nossa ultima vivência) 
 
Eu gostei daquela aula que tu mostrou pessoas negras não retratadas no livro de 
história. 
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Achei massa porque tem essa questão dos sons, da cabaça...eu não sabia que dava 
pra fazer instrumentos com coisas tão simples. Tem umas coisas que a gente 
acha super inútil tipo essa sementinha...(fala dos participantes, escola Andorinha, 
no dia de nossa ultima vivência).  

 

O depoimento aponta também que os participantes passaram a entender algumas 

simbologias e a valorizar elementos simples, mas de relevância dentro da cosmossensação 

africana, como a cabaça e as sementes. Suas palavras mostram também que nosso ciclo de 

vivências teve significância para eles, que os valores e conhecimentos trabalhados não seriam 

passageiros, mas sim ensinamentos de vida. 

No entanto, nosso tempo juntos não foi o suficiente para que descontruíssemos todas 

as questões ligadas à colonização do conhecimento, afinal, esse processo já leva séculos e não 

seriam apenas três meses que iriam derrotá-lo. Ainda assim, nossos passos foram importantes 

para iniciarmos a jornada. “Não existe uma única maneira de promover uma educação 

descolonizada” (CANDUA, 2016, p. 14), o que existem são caminhos e esse foi um deles. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Depois de seguir sete caminhos 
pelas veredas dos matos e do sertão 
vai chegando ao fim nossa jornada 
é chegado o momento de tecer a 

consideração. 
 

No inicio da caminhada 
uma perguntava seguia a me guiar 
se as vivências da Kubata Bantu 
ajudavam ou não a descolonizar 

as ciências e saberes 
que estão a nos cercar. 

 
Nas asas de dois pássaros 

Andorinha e sabiá 
arrisquei um voou mais alto 

para além do horizonte escolar 
para além dos conhecimentos que lá se fala 

para além das metodologias que tem lá 
 

Partindo de outro paradigma 
que pelo Atlântico navegou 

criou raiz nessa terra 
floresceu, frutificou 

Brasil terra de fartura 
foi essa matriz que formou. 

 
Língua, culinária, dança 
nosso modo de pensar 

como faço o meu trabalho 
na maneira de se gostar 

várias são as marcas desses povos 
em todo lugar África tá. 

 
Resistindo diariamente 

a todo apagamento e opressão 
que tomam seus frutos 

mas não reconhecem o chão 
nem a planta que formou 

o fruto que esta em sua mão. 
 

É assim que a colonialidade age, 
é sua tática de guerrear! 

Diz que jabuticaba é struberry 
e na Europa é que dá 

que a daqui é da mesma família 
mas boa mesmo é a de lá. 

 
“Semente europeia 

eu trazida pelo colonizador 
Que em harmonia e paz 
ao índio e negro ensinou 

mas eles não aprenderam direito 
por isso diferente ficou.” 

 
Tira a memória da terra 

diz que esta errado o jeito de plantar 
cantar nessa língua não pode 

muito menos dançar 
para saudar a natureza 
e pedir pelo semear. 

 
Tudo que não for da Europa 

a colonialidade desagrega valor 
arte, religião, cultura, 

o toque do tambor, 
língua e conhecimento 

como vivo o amor. 
 

O que é do seu agrado 
e ela puder usar 

se auto nomeia dona 
arranca quem é de lá 

diz que sempre foi dela 
e que o outro enganado está. 

 
Sábio são os versos e rimas 

do ditado popular 
“mentira mil vezes contada 

em verdade vai se transformar”. 
 

E foi assim que se deu 
com o tempo que passou 

as histórias propagadas pela colonialidade 
verdade e padrão virou. 

 
Para todo lugar que olho 

nela vou esbarrar 
na escola, no trabalho, 

onde posso ou não estar, 
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no jeito como me porto, 
no meu jeito de pensar. 

 
De guerra ela conhece 

sabe por onde jogar 
toma como aliada 

as instituições a nos cercar 
e por onde invariavelmente 

teremos que passar. 
 

No tabuleiro desse jogo 
a escola é peça fundamental 

moldando mente e corpo 
no padrão dito normal 

passando desapercebida 
de modo bem natural. 

 
Vários são os elementos 
que podemos observar 
no cotidiano da escola 

a colonialidade se manifestar. 
 

O tempo sempre correndo 
sem sentido trazer 

onde a hora pra tudo 
até mesmo pra comer 

como um controle remoto 
que te diz o que fazer. 

 
Qual conhecimento é valido 
em quais lugares pode ficar 
quais salas vão ser abertas 

qual a nota que vai tirar 
na próxima avaliação 

que o governo mandar. 
 

De folhas e galhos dessa rama 
fez seu ninho a Andorinha 

onde choca sua cria 
e lhe ensinar a voar 

até chegar o momento 
do ninho deixar. 

 
Na natureza não é todo pássaro 
que sobrevive a essa transição 

o tempo de deixar o ninho 
tendo aprendido ou não, 
assim também é a escola 
nos joga na imensidão. 

 

Mas a beleza dos pássaros 
é poder avoar 

 chegar a outros cantos 
de outras árvores pegar 

folhas e galhos pro sue ninho 
para novas crias chocar. 

 
Por isso que a escola 
é local a se disputar 

para que outros paradigmas 
também possam lhe formar 
mesmo que seja uma folha 

não se pode recuar. 
 

Com isso não quero dizer 
que é linda e fácil a ação 

até mesmo a rosa 
tem vários espinhos pra um botão. 

 
Andorinha rosa flor 
de espinhos afiados 

que tanto me espetou 
com seus espinhos apontados 

para qualquer movimento 
que considerasse inadequado. 

 
Para crescer a roseira 
sempre esta a precisar 

perder folhas e galhos antigos 
que só fazem a energia sugar. 

 
A poda pede cuidado 

e tempo para se executar 
que seja tudo pensado 
e se saiba onde cortar 

para nem estragar a planta 
e muito menos se machucar. 

 
Rosa flor Andorinha 

muito não pude ajudar 
poucas foram as folhas e galhos 

que pude tirar. 
 

Mas mesmo assim desponta 
lá no alto um botão 
altivo exclamando 

que nada foi em vão! 
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O fim dessa jornada 
tem perfume de fulô 

mesmo que não veja a rosa 

por ainda não ser tempo de florar 
sinto o seu aroma 

na trilha a me acompanhar. 
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GLOSSÁRIO 
 
 Alcatune: Era filha do Rei do Congo e foi vendida para o Brasil. Grávida no Quilombo 

dos Palmares organizou sua primeira fuga. Ficou conhecida por ficar ao lado de Ganga 

Zumba, antecessor de Zumbi, seu neto.  A guerreira morreu queimada. 

 Baculejo: abordagem policial. 

 Boiadeira: Quem canta boio/toadas no tambor de crioula. 

 Brincante: No Maracatu Cearense entende-se por brincante aquelas pessoas que 

participam do maracatu seja no figural, no batuque ou na organização do mesmo. Estendo 

essa definição para as demais manifestações entendendo por brincante aqueles que 

participam seja tocando, cantando, dançando ou na organização das mesmas. 

 Bute: O Bute (ou “snuff”) é o tabaco moído e transformado em pó a fim de que possa ser 

inalado. Tanto a prática de inalar quanto a de preparar o bute têm inúmeras semelhanças 

com o uso - inclusive espiritual – do rapé feito pelos indígenas no Brasil. “Bute i fodya 

yemadzitateguru (O bute é o tabaco dos nossos ancestrais)” – explica, em língua shona, o 

gwenyambira Barnabas Ngalande. – “Por que a mbira pertence aos nossos ancestrais, o 

bute cria um elo entre os espíritos e as pessoas. Tomar bute é sinal de apreciação e grande 

respeito por nossos ancestrais que viveram no passado e agora estão em um mundo 

desconhecido. Então, tomar bute é como rezar.” (Disponível em: 

<https://www.mbiracles.com/artigos>. Acesso em: 01 set. 2017). 

 Cacuriá de Dona Teté: Grupo famoso de Cacuriá de São Luiz. 

 Carolina de Jesus: foi uma escritora brasileira. É considerada uma das primeiras e mais 

importantes escritoras negras do Brasil. 

 Clementina de Jesus: Uma das matriarcas do samba brasileiro. 

 Chico César: cantor brasileiro. 

 Coco “Dança popular nordestina. O refrão, que responde aos versos do tirador de coco 

ou coqueiro, é cantada em couro. É canto-dança das praias e do sertão. A influência 

africana é visível.” (CASCUDO, 2002, p. 147). 

 Conceição Evaristo: nasceu numa favela da zona sul de Belo Horizonte, vem de uma 

família muito pobre, com nove irmãos e sua mãe, e teve que conciliar os estudos 

trabalhando como empregada doméstica, até concluir o curso normal, em 1971, já aos 25 

anos. Mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o 

magistério e estudou Letras na UFRJ. 
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 Dandara dos Palmares: É uma das líderes mais conhecidas no Brasil. Lutou contra a 

escravidão em Palmares. Foi contra a proposta da Coroa Portuguesa em condicionar as 

reivindicações dos quilombolas. A guerreira morreu durante a disputa no Quilombo dos 

Macacos pertencente ao Quilombo de Palmares, onde vivia também seu marido, Zumbi 

dos Palmares. 

 Dragão do Mar: Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do 

Mar  ou Chico da Matilde, foi um líder jangadeiro, prático mor e abolicionista, com 

participação ativa no Movimento Abolicionista no Ceará, que foi o estado pioneiro na 

abolição da escravidão, doravante conhecido como Terra da Luz. 

 Fábio Simões: Pesquisar autodidata, músico, arte-educador, artesão de instrumento. Traz 

em suas vivências experiências adquiridas a partir de um projeto de intercâmbio cultural 

em 2009, indo para Moçambique atuar na área de pesquisa de instrumentos tradicionais 

daquele país, onde teve aulas com músicos tradicionais e professores da Universidade 

Federal Eduardo Mondlanne e pesquisa com mestres populares. 

 Felipe de Sibá: Mestre de tambor de crioula do Maranhão, sendo um dos grandes mestres 

lembrado até os dias atuais. 

 Goje: monocórdio africana, lembra um violino. 

 Globeleza: Figura criada pela rede Globo de televisão como a musa do carnaval da 

emissora. 

 Jogo de mbira: para se referir a como se toca o instrumento. 

 Kalimba: instrumento musical inspirado da Mbira. 

 Kalimbaria: Projeto de estudo e confecção artesanal de instrumentos musicais. 

 Karol Conka: cantora, apresentadora e ativista dos direitos das mulheres negras. 

 Kubata Bantu: Casa de todos 

 Labirinto: Um tipo de bordado 

 Lacração: quando algo é muito bom. 

 Lima Barreto: foi um jornalista e escritor que publicou romances, sátiras, contos, crônicas 

e uma vasta obra em periódicos, principalmente em revistas populares ilustradas e em 

periódicos anarquistas do início do século XX. 

 Luiza Ganibal: tradutora, roteirista e jornalista formada pela UFRJ, Mestre em Letras 

pela USP e Doutoranda em Letras na USP, onde investiga a música tradicional a partir de 

relatos do século XIX. Integrou expedições de etnomusicologia na Rússia (Cáucaso) e na 

África (Zimbábue), onde, juntamente com Fabio Simões, idealizou o projeto Mbiracles.  



174 
 

 Luiza Mahín: Passou muito tempo na Bahia e participou do levante na Revolta dos 

Malês, em 1835 e a Sabinada, em 1837. Trabalhava como ganhadeira (no comércio de 

rua). 

 Machado de Assis: Escritor brasileiro. 

 Magagada: instrumento de percussão Shona. 

 Mancala: Jogo de matemática. 

 Maracatu Cearense: O maracatu é uma reelaboração da cultura Congo-angolana que, “de 

modo geral, apresenta-se em formato de cortejo real africano, dançante ou circular, onde 

há uma representação teatral. Os brincantes dançam e cantam loas ritmadas pela força dos 

tambores, que falam de fatos ou coisas que dizem respeito à África e suas divindades.” 

(CARNEIRO, 2007, p. 189). 

 Magagadas: instrumento de percussão formado por cabaças com sementes que são 

amarradas às pernas para que ao ritmo da dança companha a música. 

 Mbira: lamelofome africano criado na região da Manica, entre o Zimbábue e o 

Moçambique. 

 Mibracles: Projeto de caráter cultural-educativo de promoção das  tradições africanas 

cujo maior objetivo é difundir a música de mbira (instrumento ancestral africano) e a 

cultura do povo shona (Zimbábue – África Banta) no Brasil, através de oficinas (de 

musicalização e de confecção de instrumentos), palestras, um documentário, 

performances, exposições, instalações e outras atividades. 

 Mondhoro: espírito da tribo; leão do Zimbábue. “Os espíritos da tribo, ou “mondoro”, são 

os meios através dos quais a comunidade ou seus representantes podem suplicar Muári 

em períodos de crise política ou quando falham as colheitas. A maior parte da vida 

religiosa dos povos xona está ligada à adoração e à glorificação de Muári através dos 

“mondoro”. (LOPES, 2011, p. 151). 

 Morro Branco: Distrito do município de Beberibe no litoral leste do Ceará. 

 Muári: divindade suprema dos Shonas. 

 Muntu: pessoa 

 NACE: Núcleo das Africanidades Cearenses é um projeto de extensão vinculado à 

FACED-UFC que faz parte da rede de NEABs (Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros). 

Possui como objetivos a investigação, a discussão, a produção e a divulgação de trabalhos 

sobre história, cultura e a participação da população negra na formação do pensamento 

social brasileiro, tendo como eixo a cosmovisão africana de seus descendentes na 
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diáspora, dando ênfase a história e cultura afrocearense. Tem como prioridade 

sensibilizar e ampliar o alcance da lei 10.639/03 junto aos/as educadores/as de cada 

nível/modalidade de ensino envolvidos nos processos de formação, bem como promover 

mudanças qualitativas de posturas e comportamentos, no combate ao preconceito e ao 

racismo, através da promoção de vivências (capoeira angola, dança afro, percussão), 

formações, palestras, eventos e pesquisas acadêmica e atividades desenvolvidas com os 

brincantes. (Disponível em: <http://naceafricanidades.wix.com/vimemoriasdebaoba>. 

Acesso em: 01 set. 2017). 

 Óleo Pajeu: Óleo de caroço de algodão que era fabricado na indústria Menezes Pimental 

em Fortaleza. A grande questão em torno desse produto era sua embalagem, pois na lata 

vinha ilustrada uma menina negra de feições grotescas vestida com um avental de 

cozinha segurando uma bandeja com comida. Nos anos 70 e 80 era comum se ouvir a 

expressão pejorativa “negrinha do pajeu” para se referir a meninas negras. 

 Parelha (crivador, meião e tambor grande): nome usado para denominar os três tambor do 

tambor de crioula. 

 Quibundo: Umas das línguas que compõem o tronco linguístico Bantu. 

 Reisado “O auto popular profano-sagrado, pertencente ao ciclo natalino, é formado por 

grupos musicais, cantadores e dançadores que vão de porta e porta anunciar a chegada do 

Messias e homenagear os três Reis Magos”. (CASCUDO, 2002, p. 581). 

 Sankofa: Sankofa é um pássaro africano onde seus pés estão posicionados para frente e a 

cabeça voltada para trás. Segundo a filosofia africana significa que sempre devemos olhar 

para o passado para continuar fazendo a história presente 

 Shetengure: cantiga tradicional de mbira. 

 Sunny: Sunday Ikechukwu Nkeechi, mais conhecido como Sunny, é nigeriano, escritor e 

contador de história. Publicou quatro livros infantojuvenis de contos da tradição oral de 

seu povo, em 2006: Ulomma, a Casa da Beleza e Outros Contos; em 2012: As aventuras 

de Torty, a Tartaruga; em 2013: Contos da Lua e da Beleza Perdida; e em 2014: O Natal 

de Nkem. 

 Tambor de Crioula “Umas das danças do Maranhão que mantém as características 

africanas. Apresenta variantes no que se refere ao ritmo e à coreografia, mas, tanto nas 

zonas rurais como nas urbanas, é dançada por negros e seus descendentes 

preferencialmente em louvor a São Benedito, o santo negro”. (CASCUDO, 2002, p. 664). 
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 Tereza Benguela: No Brasil, dia 25 de julho é comemorado o Dia de Tereza de Benguela 

em homenagem a líder quilombola. Era mulher do líder do Quilombo de Quarterê ou do 

Piolho, no Mato Grosso. Por lá, foram abrigados até índios bolivianos incomodando 

autoridades das Coroas espanhola e portuguesa. Tereza foi presa em um dos confrontos e 

como não aceitou a condição de escravizada suicidou-se. 

 Tia Simoa: Mulher negra que lutou contra a escravidão no cariri cearense. 

 Ticha Muzavazi: Ticha Muzavazi é professor e artesão de mbira no Zimbabue. 

Desenvolve um trabalho com esse instrumento para crianças e jovens com deficiência 

física. Conheci Ticha porque a mbira que toco foi feita por ele, a partir disso nos 

aproximamos. Logo logo ele estará lanchando um manual para ensinar as pessoas a 

tocarem mbira. 

 Vahimudara: cantiga tradicional de mbira. 

 Victoria Santa Cruz: A poeta Victoria Santa Cruz é uma expoente da arte peruana; é 

compositora, coreógrafa e desenhista, com destaque na arte afroperuano e no combate ao 

racismo. 

 WhatsApp: O WhatsApp é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite 

trocar mensagens pelo celular e pelo computador sem pagar por SMS. Em Junho de 2013, 

o aplicativo alcançou a marca dos 250 milhões de usuários ativos e 25 bilhões de 

mensagens enviadas e recebidas diariamente. 

 Zeferina: Líder no quilombo de Urubu, na Bahia. Era angolana e foi trazida ainda criança 

para o Brasil. As histórias relatam que ela confrontava os capitães do mato com arco e 

flecha. 

 Zezé Mota: atriz, cantora e ativista do movimento negro. 

 Zorra Total: Programa humorístico que compõem a programação da Rede Globo de 

televisão. 

 Zumbi: foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior 

dos quilombos do período colonial. 

 

 


