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RESUMO  
Este artigo relata experiências do projeto de extensão - Cultura Afro-Brasileira: 
discutindo a cultura no espaço da escola, composto dentro do Programa Arte e Cultura da 
UFRPE. Desenvolvido desde março de 2012, o projeto busca dialogar sobre os saberes 
históricos e sócio-antropológicos da cultura afro-brasileira, a partir de oficinas de produção 
cultural (cinematografia) com estudantes (6º - 9º ano), em escola do Agreste de 
Pernambuco. Primeiro, articula-se a importância da inclusão do ensino da Cultura Afro-
Brasileira na escola, as concepções do cinema como ferramenta pedagógica e os usos das 
novas tecnologias na sala de aula. Em seguida, apresentamos os processos metodológicos 
das oficinas de produção cultural e os principais resultados parciais do projeto. Concluímos 
com reflexões da importância do debate das relações étnico-raciais na escola.    
 

SUMMARY 
This article reports the experiences of the extension project - Afro-Brazilian Culture: 
discussing the culture within the school, compound in the Art and Culture Program 
UFRPE. Developed since March 2012, the project seeks to dialogue about the knowledge 
and historical socio-anthropological african-Brazilian culture, from the workshops of 
cultural production (film) with students (6th - 9th grade) in school Agreste of Pernambuco. 
First, articulates the importance of including the teaching of Afro-Brazilian Culture in 
school, the conceptions of cinema as an educational tool and the uses of new technologies 
in the classroom. We then present the methodological processes of cultural production 
workshops and the main partial results of the project. We conclude with reflections of the 
importance of the debate of ethno-racial school. 
 
 

INTRODUÇÃO  

  

Acredita-se que o sistema educacional público tem a obrigatoriedade de promover 

uma escolarização de qualidade, estimulando o estudante como agente de transformação em 

 



seu meio sócio-cultural. Com estas palavras, iniciamos este artigo sobre a importância de 

uso de ferramentas pedagógicas que ultrapassem o lápis e os cadernos, como fontes 

prioritárias de aprendizagem nas salas de aulas. 

 Nesse sentido, apresentamos as experiências do projeto de extensão universitária -

Cultura Afro-Brasileira: discutindo a cultura no espaço da escola, composto dentro do 

Programa Arte e Cultura1 da UFRPE. O projeto está sendo desenvolvido, desde março de 

2012 e busca dialogar sobre os saberes históricos e sócio-antropológicos da cultura afro-

brasileira, a partir de oficinas de produção cultural em escola pública da região do agreste 

meridional de Pernambuco. A equipe é composta por uma docente, um graduando em 

Pedagogia e duas graduandas em Letras da Unidade Acadêmica de Garanhuns 

(UAG/UFRPE)2.  

As oficinas estão sendo realizadas na Escola Municipal José Brasileiro Vila Nova, 

localizada no município de Garanhuns-PE, com estudantes do ensino fundamental (entre 6º 

e 9º ano). As intervenções acontecem semanalmente aos sábados, com frequência de 50 

estudantes. O foco de trabalho das oficinas está sendo norteado pela arte cinematográfica.   

Para fins deste artigo, busca-se apresentar as experiências da produção 

cinematográfica com os participantes do projeto e refletir as repercussões do projeto na 

produção de conhecimentos sobre a cultura afro-brasileira, no cotidiano escolar desses 

estudantes de escola pública.    

 O texto está organizado três seções. Primeiro, procura-se articular a importância da 

inclusão do ensino da Cultura Afro-Brasileira nos contextos da escola, as concepções do 

cinema como ferramenta pedagógica e os usos das novas tecnologias da informação na sala 

                                                
1  O Programa Arte e Cultura 2012 é um programa de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), desenvolvido nas três unidades acadêmicas da Instituição (Campus Dois Irmãos Garanhuns e Serra 
Talhada). Objetiva-se democratizar saberes e práticas acerca da cultura, da música e arte brasileira em 
consonância com as políticas públicas do Programa Identidade e Diversidade Cultural: Brasil Plural do 
Ministério da Cultura. Inclui diversos segmentos socialmente vulneráveis como afro-brasileiro, indígena e 
nipo-brasileiro, permitindo estudos e discussões dentro e fora da universidade para trocar saberes e fazeres da 
cultura popular pernambucana, incluindo discussão das questões: identidade, patrimônio imaterial, direitos e 
democracia socioculturais, formação cidadania e religiosidade. O Programa tem o apoio da PRAE - Pró-
Reitoria de Atividades de Extensão da UFRPE e MEC. Está sendo desenvolvido desde Março de 2012, com 
previsão de um ano de duração. 
 
2 É importante salientar que a construção deste Projeto Cultura Afro-Brasileira é fruto (e continuidade) de 
ações do Programa Nacional Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e as comunidades 
populares. O programa teve apoio da SECAD/MEC. Na UAG/UFRPE foi executado entre os anos de 2010 e 
2011. 
 



de aula. Em seguida, são apresentados os processos metodológicos das oficinas de 

produção cultural e os resultados parciais do projeto. Concluímos com reflexões da 

importância do debate das relações étnico-raciais na escola.     

Cultura Afro-brasileira, Escola e Internet: usos da cinematografia  

 

A Lei 10.639/2003 designa a obrigatoriedade do ensino de História da África e da 

cultura Afro-Brasileira nos componentes curriculares e em toda rede de ensino brasileiro, 

desde Ensino Fundamental ao Nível de Ensino Superior. 

Etimologicamente a cultura refere-se à ação de cuidar, tratar, reverenciar, foi nesse 

sentido que ressaltamos a temática, buscando ver a cultura como herança social, que se 

constrói e se perpétua e modifica de geração em geração. Faz-se necessário cultivar a raiz 

cultural dos povos afro-descendentes e refletir (valorizar) essas heranças no território 

brasileiro, as quais são constituintes da própria nação brasileira. Segundo Barbosa (2006, 

p.13) “a educação poderia ser o mais eficiente caminho para estimular a consciência 

cultural do indivíduo, começando pelo reconhecimento e apreciação da cultura local”.  

Com base nessa linha de entendimento, elaborou-se a proposta de discussão da 

Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental de escolas públicas. Os principais eixos de 

discussão são etnias afrodescendentes, preconceito, racismo e respeito à diversidade étnico-

cultural. Todos esses eixos estão sendo abordados a partir das oficinas de produção cultural, 

através de produção cinematográfica, com exposição dos vídeos produzidos na Internet. 

Nesse sentido, passaremos então a discutir o cinema e a Internet como instrumentos 

pedagógicos.  

O cinema é fonte de conhecimento e de produção artística, fonográfica, cultural, 

linguística. Dessa forma, considera-se que essa arte pode e deve ser utilizada como uma 

importante ferramenta pedagógica para mobilizar a produção dos saberes escolares. 

Segundo Silveira (2003), a linguagem do cinema pode ser utilizada em sala de aula com 

fins de ampliação dos horizontes intelectuais para formação de crianças e jovens. “A 

expressão oral e corporal, a cor, e tudo temperado pelas trilhas musicais. A linguagem 

cinematográfica é, com efeito, a integração de múltiplas linguagens” (p.278), o que 

certamente contribui para sua função como um instrumento pedagógico. Por abranger 

diversas outras linguagens e promover formas de aprendizagens críticas sobre o mundo que 



o cerca, acredita-se que a linguagem cinematográfica configura-se como instrumento 

auxiliar do professor em sala de aula e nos espaços escolares como um todo.   

 

 Na era das novas tecnologias da informação, pode-se afirmar que vivenciamos um 

momento particular em nossa sociedade - muitas pessoas aprendendo muitas coisas ao 

mesmo tempo. Vive-se, então, uma sociedade da aprendizagem. As tecnologias da 

informação estão revolucionando as novas formas de produção e distribuição dos saberes e 

conhecimentos. Na construção dessa nova cultura da aprendizagem, afirma-se que a Escola 

não deve e nem pode ignorar essas novas formas de aprendizagens (Pozo, 2007). 

Nos dias atuais as informações se multiplicam de forma instantâneas. A Internet 

disponibiliza em segundos qualquer informação. No entanto, Pozo (2007) chama a atenção 

para o grande desafio nesta sociedade da aprendizagem: converter informação em 

conhecimento. 

A informatização do conhecimento tornou muito mais acessíveis todos os 
saberes ao tornar mais horizontais e menos seletivos a produção e o 
acesso ao conhecimento. [...] No entanto, para desvendar esse 
conhecimento, dialogar com ele e não simplesmente deixar-se invadir ou 
inundar por tal fluxo informativo, exigem-se maiores capacidades ou 
competências cognitivas dos leitores dessas novas fontes de informação, 
cujo principal veículo continua sendo a palavra escrita, embora não seja 
mais impressa. Mas – aviso aos navegantes! – não se trata apenas de 
aprender a navegar pela Internet para não “naufragar” de vez; é preciso 
considerar também que a construção do próprio olhar ou da leitura crítica 
de uma informação tão desorganizada e difusa requer do leitor ou do 
navegante novas competências cognitivas (p.03).   

  

Os argumentos de Silveira (2003) também nos evidenciam a necessidade de 

renovações da proposta da escola frente às novas tecnologias e promoção/formação de 

estudantes com competências cognitivas que contemplem essa nova cultura. 

Nesse sentindo, a escola é responsável pelo acesso à informação e ao 
conhecimento, além de promover o reconhecimento da importância e do 
uso das novas tecnologias. Ademais, é fundamental preparar o aluno para 
desenvolver o senso crítico necessário para que possa selecionar e utilizar 
as informações e não se perder no dilúvio informacional das redes de 
comunicação (p.263). 

 

Atentos as novas tecnologias da informação e necessidade de formação de 

estudantes críticos, no desenvolvimento do projeto Cultura Afro-Brasileira nos 



perguntamos: Por que não unir Cinema e Internet como ferramenta de produção de saberes 

e conhecimentos sobre a Cultura Afro-Brasileira? 

 

A partir de então, serão apresentados os processos metodológicos das oficinas de 

produção cultural que aglutinou a produção cinematográfica e divulgação via Internet dos 

vídeos produzidos. Bem como, serão discutidos alguns resultados parciais do 

desenvolvimento do projeto com os estudantes da escola municipal José Brasileiro Vila 

Nova (Garanhuns-PE).  

 

Oficinas de produção cultural: caminhos de debates sobre Cultura Afro-Brasileira  

 

O trabalho educativo segue os princípios da educação popular, o que tem 

possibilitado maiores engajamentos, pois, como sujeito (e não objeto) do processo 

educativo, as participações no projeto tem sido continuadas e interativas. Sobretudo quando 

se considera que a adesão é voluntária e que as oficinas estão sendo realizadas no 

extraturno escolar (as oficinas acontecem aos sábados). 

Em média a frequência no grupo é de 50 estudantes, com uma distribuição 

predominante de meninos (em média 20 meninas e 30 meninos). A faixa etária varia entre 

12 a 16 anos. Todos são pertencentes a grupos populares e moram em regiões de periferias 

da cidade. Há predomínio de pardos e negros, entretanto os mesmo não se autoidentificam 

como negros, as denominações mais freqüentes são: cor de canela, marrom chocolate, e 

moreno.  

O mapeamento prévio sobre a temática da Cultura Afro-Brasileira apontou que as 

concepções do tema eram compostas por muitas dúvidas. Especificamente sobre 

comunidades de remanescentes quilombolas, viventes na região, muitas foram as 

indagações: eu não conheço os quilombolas, eles ficam doentes? Eles vão para o hospital? 

Que tipo de roupas eles usam? Eles ouvem as mesmas músicas que nós? Eles vêm para o 

comércio? Como são as casas deles é igual as nossas? Dúvidas que solidificam a 

importância de estudos e discussões na escola sobre as tradições, as histórias orais, as 

representações e costumes tradicionais da cultura afro-brasileira (NASCIMENTO, JESUS 

2010). 



 No decorrer das aproximações com o grupo e apresentação dos objetivos do projeto 

identificou-se que os estudantes já vinham produzindo uma vídeo-novela, a qual abordava 

temas de interesse do grupo: a dança hip hop, bullying, violência na escola. Essa produção 

era divulgada no site do Youtube. Decidiu-se então redirecionar as discussões do projeto, 

fazendo uso de ferramentas já conhecidas do grupo. Sobretudo, buscando fazer com que os 

mesmos também fossem partícipes da construção de um projeto em iniciação e entendendo 

a produção cinematográfica como ferramenta pedagógica no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 As oficinas de produção cultural buscam promover a construção de um espaço 

privilegiado de negociações e de produção de novos sentidos e significados da concepção 

de ser afro-descendente, caracterização das etnias e percursos geo-históricos. Geralmente, 

as oficinas são organizadas com a seguinte sequência: dinâmicas de grupo (que visam 

integração e fortalecimento dos participantes enquanto grupo e exercícios de técnicas 

teatrais para aprimoramento da performance cinematográfica), debate do tema (através de 

textos, vídeos e indicações de livros sobre a temática) e, mais recentemente com a inclusão 

de construção de roteiros, ensaios e gravação de vídeos, baseados nos temas debatidos.         

Aglutinar esses eixos de trabalho (cultura afro-brasileira e produção cultural de 

vídeos) tem se apresentado um enorme desafio. No entanto, o engajamento do grupo e 

mudanças nas percepções sobre o ser negro e fortalecimento de identificações com a 

cultura afro-brasileira, por parte dos integrantes, tem se configurado como estímulos 

basilares à continuação do projeto. Alguns relatos são indicativos importantes desse 

processo.  

 
 
Com as dinâmicas de grupo tenho ficado mais desinibida e acredito que no decorrer das 
atividades conseguirei está como os outros colegas. Está com os colegas da minha sala e falar 
com eles me dava muito medo, mas agora tô conseguindo mais (Luiza3, 13 anos).    
 
O projeto nos tem ajudado tanto a produzir a novelinha [refere-se aos vídeos] como a conhecer 
as raízes históricas raciais da cultura afro-descendente. Eu mesmo já tinha ouvido falar da 
comunidade Quilombola do Castainho4, mas nunca tinha visto tão de perto o povo, como tô 

                                                
3 Em respeito aos procedimentos éticos, os nomes apresentados são fictícios.   
 
4
 A comunidade quilombola Castainho encontra-se localizada a seis quilômetros do centro da cidade de 

Garanhuns, na região do agreste do estado de Pernambuco. Nesse município estão localizadas também as 
comunidades quilombolas Timbó, Estivas, Estrela, Tigre, entre outros. A história de Castainho está 
relacionada com a do quilombo de Palmares. Os moradores de Castainho identificam a origem da comunidade 



vendo agora com vocês (Pedro, 15 anos).   .   
  

O relato de uma das participantes (negra) é emblemático. Segundo a mesma, alguns 

de seus colegas a chamavam de mutante e desde as participações no projeto, com as 

discussões de racismo e preconceito ela não mais permite tal apelido: Era chamada de 

mutante, isso me doía muito, pois não sou mutante e agora não permito mais que me 

chamem assim. Após nosso trabalho aqui [refere-se às intervenções do projeto], meus 

colegas podem entender melhor porque eu sou negra, e agora me respeitam. 

A partir dessas falas, é possível observar a importância das discussões sobre cultura 

afro-descendente e debates sobre racismo e preconceito no ambiente escolar. Atitudes 

arraigadas e expressões cotidianas passam a ser entendida como preconceito, o que 

promove novas formas de enfretamento as situações vividas. Por fim, apresentamos um 

relato de atividade cuja proposta era promover conhecimentos sobre comunidades 

remanescentes de quilombolas, que vivem na região do Agreste de Pernambuco, das quais 

os estudantes apresentavam pouco conhecimento da história desta comunidade e 

importância da mesma para a região.   

 
Em virtude das comemorações do 13 de maio. A oficina de produção cultural 
foi diferenciada. Levamos os estudantes a uma Feira Livre da cidade, onde 
houve uma apresentação cultural de grupo de dança da Comunidade do 
Castainho, grupo de remanescentes de Quilombolas. Vale ressaltar que muitos 
dos estudantes sabiam da existência da comunidade no município de 
Garanhuns, mas afirmaram que nunca visitaram a comunidade. No decorrer da 
apresentação, Luiza afirma: [Ah! Já tinha escutado esses toques de música em 
algumas festas da cidade, mas não sabia das origens afro]. As vestimentas 
usadas, os adereços femininos (colorares e brincos enormes), chapéus em 
espiral impressionaram os estudantes, que saíram entusiasmados com a 
apresentação cultural e a força de resistência demonstrada pelo grupo, 
retratadas na apresentação [Relatório de atividades, 12/05/2012]5.         

  

Ressalta-se que os estudantes, enquanto agentes de construção e transformação, têm 

se responsabilizando em discutir com outros estudantes da escola as questões pertinentes as 

relações étnico-raciais. O que certamente, amplifica as dimensões dos debates. Em parceria 

                                                                                                                                               

com a destruição do quilombo de Palmares. Acesso ao site, em 30/06/12: 
http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/pe/pe_castainho.html 
 
5 Todas oficinas de produção cultural são registradas em relatório de atividades.   



com a bibliotecária da escola, destacamos também os estímulos para usos do acervo da 

biblioteca, que discutem a temática.    

  

A produção de pequenos vídeos, permeados pelas discussões de preconceito e 

racismo dentro do universo escolar, foi iniciada desde o segundo mês de intervenção. Está 

sendo estimulado a construção de roteiros, caracterização de personagens, contexto, 

figurino e maquiagem pelos próprios estudantes, sempre com a orientação dos facilitadores.  

Assim, entre os principais resultados parciais destaca-se: (1) fortalecimento das 

relações grupais, com promoção de espaços de debates e troca de vivências, saberes e 

relatos de casos de preconceito contra as pessoas de origens negras; (2) reforço dos sentidos 

da leitura e produção escrita contexto escolar e (3) resgate/formação de concepções de 

valorizações da cultura afro-brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto Cultura Afro-Brasileira: discutindo a cultura no espaço da escola 

vem buscando promover discussões das relações étnico-raciais, com auxílio de produção 

cultural.  A utilização do recurso de cinematografia tem sido um desafio (sobretudo, devido 

as exigências de formação técnica e conhecimentos sobre processos de filmagem; edição; 

maquiagem; figurino; elaboração de roteiro), mas certamente o objetivo central tem sido 

alcançado: discussão das questões étnico-raciais no cotidiano da sala de aula de forma 

lúdica e artística.  

 Como diz Menezes (1981, p.33) “todos nós somos estudantes de problemas 

brasileiros”, e nesse sentido observa-se o imenso problema cultural e social de lacunas de 

conhecimento e valorização da história cultural dos povos afrodescendentes. Muitos foram 

os relatos de situações de preconceito racial vivenciado no âmbito da escola e na sociedade 

como um todo. Inclusive relatos de preconceito e racismo advindo até mesmo de 

profissionais da educação. No entanto, o processo de reconhecimento dessas situações e 

novas posturas frente ao preconceito já nos permitem a visualização da grandiosidade das 

transformações quando a temática étnico-racial é foco de debate na escola.  

Nesse sentido, é necessário desconstruir os diversos estereótipos criados e 



consagrados ao longo da história, contadas e recontadas em nossos livros didáticos e 

fomentar discussões que resgatem a valorização dos povos africanos em nossa formação 

nacional.  

Precisamos desmistificar concepções que exaltem a cultura dos povos europeus 

como sendo a mais bela, rica, próspera... Precisamos utilizar diversos recursos didáticos 

para construir os conhecimentos, entre nossos jovens alunos, que a cultura Afro-Brasileira é 

de uma riqueza exuberante, sem espaço para ser comparada e medida. 

Nosso papel como futuro educadores vai além do ensino do ensino pedagógico ou 

de línguas, a Lei 10.639/03 não restringe o ensino das relações étnico-raciais aos docentes 

das disciplinas de História e Geografia. Todos nós comprometidos com uma educação de 

qualidade podemos e devemos lecionar sobre a cultura Afro-Brasileira. 
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