
 

 

 

 

TECENDO NARRATIVAS PLURICULTURAIS 

 

Por Rosângela Accioly Lins Correia1 

 

Eixo 9: Arte, Educação e Contemporaneidade  

 

Resumo  
 
O artigo apresenta proposições teórico-metodológicas no campo da História da Educação, 
voltadas para a formação de professores/as que vivenciam o currículo da Educação Básica. 
Através do projeto Sankofa: Mosaico Redivivo de Histórias da Educação, são apresentadas 
ilustrações que procuram dar visibilidade as narrativas pluriculturais características da nossa 
formação social brasileira, possibilitando reflexões acerca da dos discursos europocêntricos 
sobre História da Educação. O texto aproxima o/a leitor/a de aspectos históricos do legado de  
distintos contínuuns civilizatórios, estabelecendo um elo importante na estruturação de 
linguagens voltadas para ensino da História da África e Cultura Afrobrasileira e da História e 
Culturas Indígenas conforme as Leis 10.639/03 e 11.465/08. 
 
Palavras-chaves: Alteridade Civilizatória. Pluralidade Cultural. História da Educação 

 

Resumen 

El documento presenta propuestas teóricas y metodológicas en el campo de la Historia de la 
Educación, se centró en la formación docente / que constituyen vivencias para el currículum 
de la Educación Básica. A través del Sankofa proyecto: Mosaico Revivió de Historias de la 
Educación, son presentadas ilustraciones que se presentan para dar visibilidad a las 
características narrativas de nuestra formación social brasileña pluriculturales, lo que permite 
la reflexión sobre los discursos europocentricos sobre la Historia de la Educación. El texto 
aborda o /a  lector / a aspectos de la herencia histórica de los distintos contínuums 
civilizatorios, estableciendo un vínculo importante en la estructura de las lenguajes de acuerdo 
con la enseñanza de la historia y cultura africanas y la historia y las culturas indígenas 
afrobrasileira de acuerdo con la ley 10.639/03 y 11.465/08. 

 
Palabras-claves: Alteridad de la Civilización. La Pluralidad Pultural. Historia de la 
Educación 
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INTRODUÇÃO 

 

Ideograma Sankofa 

 

“Nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou pra trás” 

 

Desde 2008 os pesquisadores do Programa Descolonização e Educação (PRODESE), 

realizaram iniciativas na área de Educação no município de Lauro de Freitas, com ênfase em 

perspectivas teórico-epistemológicas baseadas na história africano-brasileira e dos povos 

indígenas fundadores dessa territorialidade. Assim, criou-se uma ambiência socioeducativa 

estruturada a partir do legado e valores pautados nas tradições culturais que constituem a 

formação social do povo brasileiro.  

O PRODESE desenvolve produções científicas e acadêmicas no contexto da 

diversidade cultural nas Américas. Essas produções vêm fomentando pesquisas, estudos e 

atividades de ensino e extensão, baseados numa ética que permita a garantia da coexistência e 

o direito à alteridade civilizatória dos povos indígenas e africanos que caracterizam esse 

continente. 

Foi através da mensagem contida no ideograma Sankofa, que elaboramos e 

executamos o projeto no campo da História da Educação denominado Sankofa: Mosaico 

Redivivo de Histórias da Educação. O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal do 

Loteamento Santa Júlia no bairro de Itinga município de Lauro de Freitas, na Bahia 
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envolvendo aspectos do conhecimento adquirido pelos/as graduandos/as de Pedagogia do 1º 

semestre na disciplina História da Educação do Departamento de Educação do Campus I da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB, sob a responsabilidade da Professora Narcimária C. 

P. Luz.  

Sankofa comunica valores e refere-se ao exercício de “[..] voltar e apanhar de novo. 

Aprender do passado, construir sobre as fundações do passado. Em outras palavras, volte às 

suas raízes e construa sobre elas para o desenvolvimento, o progresso, e a prosperidade de sua 

comunidade em todos os aspectos da realização humana”. A semântica Sankofa pertence ao 

povo ashante de Gana na África. Foi através das contribuições acadêmico-científicas de Elisa 

Larkin do Nascimento, que os/as pesquisadores/as do Programa Descolonização e Educação 

veem compartilhando através de suas publicações reflexões apoiadas nesse ideograma. 

O conceito de descolonização adotado pelo Programa Descolonização e Educação 

constrói suas elaborações políticas e ideológicas a partir da Fanon (1968) quando o mesmo 

afirma: 

 

(...) A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, 
modifica fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados 
de inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase 
grandioso pela roda vida da história. Introduz no ser um ritmo próprio, 
transmitido por homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. 
A descolonização é, em verdade, criação de homens novos. Há, portanto na 
descolonização a exigência de um reexame integral da situação colonial. 
(FANON, 1968. p. 21). 

 

Aqui, a proposta descolonizadora posicionada politicamente por este grupo de 

pesquisa visa superar o modelo etnocêntrico que influencia as políticas de Educação no 

Brasil, reconhecendo e afirmando os contínuos civilizatórios que constituem a identidade 

nacional. 

O grupo tem na sua base de dados cerca de 45 (quarenta e cinco) pesquisas 

desenvolvidas pelos seus membros, tornando-se referência nacional, inclusive compondo 

artigos, ensaios, livros e verbetes para enciclopédia. Vale destacar que muitos conceitos 

produzidos no âmbito do grupo, são referências semânticas consolidadas na área de Educação 

e Comunicação, contribuindo de modo significativo para a afirmação das tradições e valores 

das comunalidades2 da Bahia através de imagens e textos sobre o patrimônio africano3.  

Ao longo dos anos o PRODESE vem elaborando suas proposições dialogando com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da História da África e Cultura 
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Afrobrasileira, oriundas da Lei 10.639/03 (que obriga o ensino da temática citada em todas as 

escolas), a Lei 11.645/08 (que altera o texto da anterior, incluindo a obrigatoriedade da 

História e Culturas Indígenas), associadas ao Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

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

História e Cultura Afro-brasileira e Africana são documentos que redirecionam a práxis 

pedagógica nas instituições de ensino em todo o país atualmente, como o último documento 

afirma.  

 

Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a 
formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos 
de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos 
indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na 
construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham 
seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. (Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 2004, p.10).  

 

Por outro lado, sabe-se que o currículo é uma arena de embates ideológicos, por esta 

razão é perceptível as dificuldades encontradas pelos professores para tornar a lei uma prática 

nas escolas brasileiras, além da falta de sistematização curricular, uma vez que historicamente 

esses mesmos professores que hoje precisam fazer valer as leis 10.639/03 e 11.645/08 não 

tem em sua história de vida escolar essa trajetória. Por outro lado, encontram dificuldades em 

elaborarem as histórias, organizações políticas, constituição de cidades, hierarquias, 

patrimônio cultural e científico, dos contínuos civilizatórios dos povos africano, africano-

brasileiro e inaugurais visando contemplar as leis.  

E ainda, não estão preparados para lidarem com as formas de enfrentamentos, 

resistências que essas sociedades constituíram para expandir e afirmar os seus valores de 

civilização e mantê-los com dignidade até os nossos dias, além de que muitas vezes suas 

identidades religiosas estão em um espaço de conflito com este legado, e o mais grave, alguns 

educadores calam-se sobre as trajetórias e legados de civilizações milenares em seu exercício, 

sobre o currículo afirma SILVA. 

 

Os currículos, programas, materiais e rituais pedagógicos privilegiam os 
valores europeus em detrimento dos valores de outros grupos étnico-raciais 
presentes na sociedade. Os valores desses grupos são, na maioria das vezes, 
ocultados ou apresentados de uma forma tal que não coloquem em conflito 
os valores dominantes. Em conseqüência as populações excluídas, podem vir 
a privilegiar os valores da história e cultura oficial como os únicos a serem 
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considerados, renegando os seus próprios valores, se o processo pedagógico, 
o cotidiano e a sua cultura, não favorecer-lhes oportunidades de reflexão e 
reelaboração, (SILVA, 2001, p.16). 

 

Muito preocupante e angustiante o silenciar sobre proposições que estabeleçam outras 

formas de convivência/coexistência que permite as nossas crianças, jovens e adultos o acesso 

ao direito à alteridade de sua civilização. É a partir da complexa e difícil conjuntura da 

educação nas distintas territorialidades do planeta, que a disciplina procurou abordar aspectos 

tais como: diversidade cultural; ética da coexistência entre as alteridades civilizatórias 

presentes na gênese das nações; valores e linguagens ético-estéticas; vida e pulsão comunal; 

modos de produção; organizações territoriais; códigos e modos de comunicação; 

ancestralidade, arkhé4; estratégias comunitárias, como afirma LUZ. 

 

O que surpreendente é que na Bahia, onde a presença da civilização africana 
é pujante, caracterizando a sua polis, há uma tendência a acolher cursos de 
formação de educadores vinculados exclusivamente à arkhé *** “greco-
ramana” e euro-americana. (LUZ. N. 2001, p 23). 

 

As questões se impõem também, e não somente pela formação dos professores nos 

cursos de graduação, porque somente oportunizam, quando oportunizam, a elaboração de 

discursos teóricos, mas, sobretudo, o educador precisa construir um fazer pedagógico a partir 

de proposições metodológicas que lidem com a riqueza desses conhecimentos milenares. 

Todos esses aspectos visam provocar a emergência de novas percepções sobre a educação, 

sensibilizando as novas gerações de educadores/as para contribuírem na constituição de 

espaços institucionais que visem reelaborar, recriar e expandir conhecimentos originais e 

próprios sobre das identidades nacionais. 

 

SANKOFA: MOSAICO REDIVIVO DE HISTÓRIA(S) DA EDUCAÇÃO 

 

Inspiradas em Sankofa foi realizado em dia 14 de setembro de 2011, Sankofa: 

Mosaico Redivivo de História(S) da Educação, abrindo espaços para a realização de oficinas 

lúdico-estéticas que abordavam alguns dos legados milenares das civilizações da África, 

Américas, Ásia, Europa e Oceania. Esses legados civilizatórios, foram (re)criados e adaptados 

durante todo o semestre para linguagens criativas, que apelavam para o imaginário infantil, de 
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modo especial para atender um público de aproximadamente 120(cento e vinte) crianças da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I da Escola Loteamento Santa Júlia.  

O Mosaico dedicou-se a realçar a riqueza do repertório de conhecimento de distintos 

povos, propostas pelos/as graduandos/as atendendo a filosofia do Mosaico Redivivo de 

História(S) da Educação, foram compostas por 7(sete) oficinas: Arte e Filosofia Africana o 

Patrimônio Adikra e as Esculturas de Mestre Didi, Tupinambá Vida Arte e Música, Povos 

Incas e Nahuas Legado das Elaborações do Tempo, A Vida é Uma Arte Importância das 

“Máscaras” nas Civilizações Africanas, Renascimento o Legado Criativo Contemporâneo de 

Leonardo da Vinci, Egito A Arte da Comunicação Escrita, Povo Asteca Aspectos da sua Arte 

Culinária.  

Cada oficina privilegiou um tema, as composições poéticas do grupo Akpalô foram 

buscar o contador de histórias na língua yorubá, o Akpalô. Personagem muito importante e 

respeitado por essa função que desempenha na comunidade, representa a memória viva, a 

história viva de cidades, reinos, comunidades, famílias, linhagens e instituições suas 

narrativas apresentadas são poéticas e dramatizadas, assim, narrativas poéticas foram 

interpretadas pelo grupo de Akpalô. 

O grupo Arte e Filosofia Africana procurou valorizar a cultura africana e afro-

brasileira, com a visão do resgate e do reconhecimento dos povos africanos, através da arte. A 

atividade proposta procurou trabalhar o universo simbólico africano, utilizando como 

instrumento de aprendizagem a pintura e a escultura privilegiando a simbologia adinkra e as 

esculturas do Mestre Didi.  

Na oficina, Arte e Música Tupinambá foi elaborado o significado da língua tupi-

guarani “o mais antigo”, “o primeiro”. Os tupinambás formavam uma grande comunidade 

formada por vários povos, presentes em todo o litoral do Brasil. Assim, criou-se um espaço 

lúdico-estético5 através de uma narrativa que conta a origem dos Tupinambás: “Maire-

Monan e os Três Dilúvios”. Essa narrativa envolveu aspectos de valores e linguagens desse 

povo inspirados por essa narrativa, as crianças foram instigadas a conhecer um pouco da arte 

musical Tupinambá, confeccionando instrumentos musicais e aprendendo a tocá-los foi 

finalizado com uma orquestra infantil utilizando os instrumentos musicais criados pelas 

crianças e inspirada no conto.  

Nesta oficina, Povos Incas e Nahuas, a humanidade sempre se dedicou, a observar, 

pensar e elaborar a vida através do ciclo dos dias noites, estações do ano, fases da lua, fases da 

maré, etc, esses fenômenos fizeram com que os povos da antiguidade organizassem noções de 
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tempo e espaço importantes para a vida. Foi Elaborado um espaço lúdico-estético, com o 

objetivo de divulgar o conhecimento das civilizações Inca e Nahuas fundadores das Américas, 

sobre os ciclos do tempo através dos calendários.  

O foco principal foi o de integrar teoria e prática nas atividades que foram 

desenvolvidas explorando aspectos do calendário milenar da civilização Inca e civilização 

Nahua. Os educadores mediadores do processo de ensino e aprendizagem, fizeram a 

aproximação dos educandos, do legado das tradições de povos, que constituíram as 

civilizações das Américas, promovendo a superação do desconhecimento, que infelizmente 

tende a calar sobre o patrimônio histórico e cultural de muitos povos. 

O quipo era um instrumento utilizado pelos incas para comunicação, mas também 

como registro contábil, registros das origens históricas de formação Inca. Outra abordagem 

que realizaremos é sobre o tonall, sistema calendário mesoamericano do povo Nahua, 

utilizado para contar os dias, através da combinação de um conjunto de vinte signos. O tonall 

além de servir para contar o tempo, tinha importância nas narrativas sobre os destinos e 

pensamentos histórico Nahua. São esses dois legados civilizatórios que comportaram nossas 

contribuições no mosaico. 

As máscaras africanas foram utilizadas como canal de elaboração da vida através da 

arte, caracterizando o legado histórico milenar dos povos africanos, além de ser uma das 

formas de expressão plástica mais conhecida no mundo. A atividade proposta procurou 

trabalhar as máscaras africanas, como instrumento de aprendizagem de forma lúdica e 

estética, a meta foi: aguçar a criatividade infantil afirmando a importância histórica, estética e 

influência civilizatória dessa arte na trajetória da humanidade.  

A proposição Renascimento, visou abordar aspectos sócio-históricos que 

caracterizaram o período do Renascimento na Europa, e suas repercussões na trajetória da 

humanidade. Desse período histórico renascentista, destacamos a vida e obra de Leonardo da 

Vinci, que deixou um legado em vários campos do conhecimento: matemática, arquitetura, 

escultura, pintura, botânica, Geologia, anatomia, engenharia, música, etc. Através dessas 

valiosas contribuições compusemos um espaço lúdico-estético que pretendeu explorar 

algumas dessas obras de Da Vinci, adequando-as ao imaginário infantil. 

A oficina sobre o Egito destacou a contribuição da África, em especial da civilização 

egípcia para a humanidade que constitui a abordagem desse tema no Mosaico divulgando 

entre as crianças aspectos sócio-históricos que merecem apreciação e valorização, como é o 

legado da escrita deixado pela civilização egípcia.  
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No tocante ao povo Asteca, descobrimos que a civilização Asteca integra o cenário das 

civilizações milenares das Américas, que também é caracterizada pelas presenças das 

civilizações, Olmecas, Maias, Incas e Nahuas, dentre outras, essas civilizações são conhecidas 

como as “civilizações do milho”, alimento muito importante no cotidiano dessas sociedades.  

Além do milho, o cacau também era outro fruto de suma importância na culinária 

asteca, dando origem à bebida “xocoalt” ou chocoatl que contemporaneamente chamamos de 

chocolate. Essa transformação das sementes de cacau em bebida dava aos astecas um 

conhecimento de tecnologia de alimentos muito apurada, ainda desconhecida pelos europeus 

antes da colonização espanhola. Os astecas bebiam o “xocoalt” quente ou morno misturando 

pimenta e outras iguarias que davam um gosto muito especial. A semente de cacau era tão 

valiosa, que era utilizada nas civilizações das Américas como moeda de troca. 

Para finalizar, as proposições foram realizadas a partir da exposição das produções 

criadas pelas crianças e espaço coreográfico, o encerramento do Mosaico aconteceu embalado 

com a apresentação belíssima da Companhia de Dança da Casa da Criança e Adolescente de 

Camaçari, dramatizando o “descobrimento do Brasil” no embalo da música “Um Índio” 

interpretação de Maria Betânia. 

Para a professora Narcimária Luz, responsável pela concepção teórico-metodológica 

do projeto, descreveu que a proposta da disciplina culminou com a realização do Mosaico, e 

se alicerçou em reflexões que reconheciam que:  

 

“(...) Infelizmente a estrutura, forma e conteúdo dos cursos realizam um 
arremedo muito mal feito dos valores greco-romanos e suas derivações 
européias, há uma enorme incapacidade de lidar com a exuberante 
diversidade cultural do planeta. Essas considerações pontuam aspectos que 
designam a dinâmica e tensões entre territorialidades radicalmente distintas, 
a saber: a colonial ibérica e seus vínculos anglo-saxões, representada pela 
metáfora da “casa grande e senzala”; e a aborígine e africana e influenciando 
e instituindo, matas, dunas e kilombos, legitimando a floresta, montanhas, 
morros, rios, dunas, características simbólicas da expansão de civilizações 
milenares que clamam pelo direito à alteridade civilizatória...”. (LUZ, 2011, 
entrevista6). 
 
 

Comentou ainda que:  

 

“Levei essas inquietações para a geração de graduandos/as do primeiro 
semestre de Pedagogia em Lauro de Freitas. Na nossa convivência nasceu 
uma grande cumplicidade que transformou todas as inquietações que 
afloravam em sala, para além da fixação dos discursos exógenos e 
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onipotentes que tentam responder os “fenômenos” da História da Educação 
no planeta ...(risos). Geralmente esse “planeta” dado como universal, é todo 
europeu, branco... Os/as graduandos/as envolvidos no Mosaico adquiriram 
sensibilidade e a competência teórico-metodológica necessária para 
elaborarem linguagens temáticas importantes e adequá-las para crianças, 
demonstrando para elas que a humanidade carrega histórias singulares de 
complexas sociedades antes da “chegada dos europeus”. (LUZ, 2011, 
entrevista) 

 

Impressionante, o Mosaico é uma extraordinária ilustração da pulsão de vida e modos 

de existir que caracterizam as diversas civilizações milenares, com suas constituições sócio-

históricas (re)criando de modo extraordinário os valores e linguagens milenares, legado dos/as 

nossos/as ancestrais.  

O Mosaico Redivivo de História(S) da Educação teve um desdobramento importante 

na Jornada Pedagógica do Departamento de Educação I, em Salvador no dia 06 de outubro, 

através da composição de uma Mesa, coordenada pela professora Pós-doutora Narcimária Luz 

e os/as graduandos/as representando as equipes responsáveis pelas oficinas 

temáticas desenvolvidas na Escola Municipal do Loteamento Santa Julia e representante da 

escola.  

 

IBÍ E MÍ DÍJÓ: A TERRA SÓ É VIDA JUNTOS! 

 

Desde o ano de 2008, o grupo de pesquisa tem elaborado projeções teórico-

metodológicas, a partir da episteme africano-brasileira, na Escola Municipal do Loteamento 

Santa Julia, em Lauro de Freitas. Sendo destacado o projeto Ibí E Mí Díjó: A Terra só é Vida 

Juntos!7 Realizado com crianças da Educação Infantil como projeção, e pré-selecionado pelo 

Instituto Arte na Escola e pelo SESI - Serviço Social da Indústria para o XII Prêmio Arte na 

Escola Cidadã8 (PAEC) pela relevância e impacto na comunidade em 2009. 

Outra iniciativa foi o projeto África: nosso continente ancestral9 em 2010 em que, o 

tema da copa do mundo na África do Sul foi abordado para serem trabalhados aspectos da 

história africana e afro-brasileira, (heróis sul-africanos, formas de governo sul-africano 

durante o apartheid e depois dele, racismo no Brasil e racismo na África do Sul, 

mercantilismo e escravização no Brasil, dentre outras questões) com alunos do 4º ano do 

Ensino Fundamental. 

Em 2011, o projeto Akpalô: nossa história, akpalô termo que representa, o contador 

de história para os Yorubás, intercambiou ações com o Mosaico Redivivo de histórias da 
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Educação. Dessa forma ocorreu a dramatização do livro, “Agablá um lugar continente”, de 

Marilda Castanha, além de contação de histórias com literaturas como, “As tranças de 

Bintou” de Sylviane A. Diouf; “Aguemom” Carolina Cunha, “Itapuã quem te viu e quem te 

vê!” de Narcimária C. P. Luz; “O Boi multicor”, de Jorge Conceição; “Ossayin; o 

aleijadinho” de Mestre Didi10
, “Bruna e a galinha d‘angola” de Gercilda Almeida, além de 

reportagens e fatos históricos. 

Vale destacar a troca de conhecimentos, a partir dessas abordagens literárias que foi 

vivenciada nas rodas de capoeira, percussão, oficinas de desenhos e pinturas, jogos, 

apresentação do Bumba meu Boi, com um grupo cultural de Lauro de Freitas. Interessante 

também foi a visita da liderança do povo cariri-xocó, grupo indígena que vive em Lauro de 

Freitas na Aldeia Thá-fene, filmes, sobre o Dois de Julho, e Kiara: nome de Rainha11/, 

Kirikou Os animais Selvagens, Kiribou, e a feiticeira e outros.  

No caso, avançando para o debate centrado na história que não é relatada no discurso 

oficial foi oportunizado, o conhecimento da história da rainha Nzinga pólo de resistência 

africana em Angola, heróis negros como Zumbi dos Palmares, biografia de Maria de 

Marumbá liderança feminina12, Lélia González, Luís Gama, Mãe Menininha, Mãe Senhora, 

Milton Santos, dentre outros. 

Do conjunto dessas breves ilustrações metodológicas, vale ressaltar todo fazer 

pedagógico que lida com populações africano-brasileiras, que deve estar baseados numa 

epistemologia que reflita, os saberes comunitários que constituem os valores dessas 

civilizações. O /A educador/a deve se pautar numa ética de coexistência e do respeito à 

alteridade dos povos para que as práticas socioeducativas promovam a dignidade e autoestima 

das nossas crianças e jovens brasileiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dessas vivências relatadas, os pesquisadores do PRODESE procuraram demonstrar a 

importância de compreender a teia das relações curriculares ainda existentes nos cursos de 

formação de educadores/as nas Universidades. Assim, é imprescindível oportunizar aos 

futuros pedagogos/as a aproximação dos conhecimentos e legados civilizatórios de outros 

povos, rechaçando a postura etnocêntrica que tende a devorar a vida na escola.  
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É urgente, e indiscutível a necessidade de um mergulho em um novo continente 

teórico-epistemológico, além do reconhecimento da relevância de tantos legados civilizatórios 

que foram silenciados historicamente no currículo das escolas, por esta razão, Sankofa: 

Mosaico Redivivo de História(S) da Educação se constituiu numa belíssima iniciativa de 

vanguarda na área de Educação. A reflexão sobre a disciplina História da Educação abriu 

espaços para aprofundar e oportunizar reflexões com os/as futuros/as pedagogos/as da 

Universidade do Estado da Bahia.  

Entendeu-se que todos esses aspectos visaram provocar a emergência de novas 

percepções sobre a Educação, sensibilizando as novas gerações de educadores/as para 

contribuírem na constituição de espaços institucionais que visem reelaborar, recriar e expandir 

conhecimentos originais e próprios sobre as suas identidades nacionais. 

Os projetos realizados com crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

evidenciou de maneira positiva, o sentimento de pertencimento dos alunos acerca de sua 

identidade africano-brasileira e também acerca dos seus ancestres dos povos inaugurais. 

Através disso, alguns relatos demonstraram esse entendimento nas rodas de conversas na 

escola, como o referido por uma de nossas alunas, G. 7 anos, que disse: professora uma 

vizinha me chamou de negra feia, e eu disse para ela, “tenho orgulho da minha cor, foi Deus 

quem me fez assim, minha pró me ama, e eu já sei lê
13

”, este é somente um dos relatos que 

evidenciados. Aqui nesta fala está introduzida a percepção da aluna, no toante a sua 

identidade e estética, que fora questionada neste conflito infantil, como afirma SILVA. 

 

 

Ao longo da história do povo africano é perceptível o investimento dos 
europeus na tentativa de coisificá-los. Este foi o cerne do projeto colonizador 
europeu expresso no seqüestro, na escravidão, nos maus tratos físicos e 
morais, na proibição da realização das práticas culturais e religiosas, na 
interdição das possibilidades de comunicação e na censura ao universo de 
valores éticos e estéticos. Esta foi a estratégia maléfica de expropriação da 
liberdade, desculturação e desumanização do corpo negro, garantindo as 
relações de exploração colonialista. (SILVA, 2005, P.139). 
 

 

Por outro lado, na reunião pedagógica, todos os professores dos grupos que 

participaram do evento fizeram sua análise crítica sendo, portanto, sensibilizados a apontarem 

uma reflexão de como utilizar esses conhecimentos milenares em suas aulas cotidianamente.  

Foi possível perceber a emoção de muitos professores do Fundamental 2, que evidenciaram a 
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compreensão sobre a responsabilidade de mediar a valorização dos saberes milenares 

oriundos dos povos, aqui tratados, ao verem crianças de 7 anos apresentarem, a peça Agbalá, 

um lugar continente de Marilda Castanha, demonstrando tanta responsabilidade, orgulho e 

beleza de confirmarem sua própria história, peça apresentada pelos alunos do 2º ano, 

vespertino, na vigência do projeto Akpalô nossa história, além do envolvimento dos pais, e 

comunidade em todo o processo. 

Também como valor atribuído ao trabalho desenvolvido, aconteceu um convite 

enunciado pela Secretaria Municipal de Educação aos professores para elaborarem questões 

que deveriam permear o currículo das escolas do município como, por exemplo, os 

indicadores de aprendizagem, que já constam nas cadernetas do fundamental 1 , a saber, o 

aluno “conhece a história e cultura afro-brasileira e africana, identificando-se como sujeito 

dessa história”14, ou seja, a Secretaria está direcionando que o professor deve fazer um 

trabalho com os conteúdos de forma imbricada a estas questões tão pertinentes e relevantes à 

sociedade brasileira, já em 2012, e esta prática não ocorria de maneira sistematizada pela 

Secretaria do município. 

Assim essa parceria, PRODESE, Programa Descolonização e Educação, professores, 

pesquisadores, Secretaria de Educação do Município, gestão, pais, alunos e Universidade do 

Estado da Bahia fizeram com que essas ações dessem efervescência a projeções pedagógicas. 

Além de refletir acerca da responsabilidade das escolas em contemplar perspectivas jurídicas 

e políticas para caminhar a partir das Leis 10.639/03 e 11.645/08 relacionadas ao direito à 

alteridade de nossas crianças garantindo a inserção do patrimônio das comunalidades 

africano-brasileiras e dos povos inaugurais. Enfim, destacando os modos de vida, que apelam 

para as formas de linguagens, além de estimular o fomento de idéias que ilustrem e 

promovam esta rica vivência no currículo das escolas na Bahia, e quem sabe, no Brasil.  
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