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RESUMO: Nesta comunicação oral tematizamos sobre a educação etnicorracial numa escola pública em Riachão do Jacuípe,
estado da Bahia. Objetivou-se fomentar uma educação etnicorracial centrada nas africanidades e ênfase na pedagogia griô. De
uma pesquisa-ação, nasceu este estudo cujos resultados evidenciam que as práticas pedagógicas com ênfase na
afrodescendência realizadas pela comunidade escolar investigada, tendem para a superação do racismo, do preconceito e da
discriminação. A presença articuladora, formadora e transformadora do coordenador pedagógico foi determinante para a mudança
das práticas em educação etnicorracial superando o folclorismo e buscando aproximar-se cada vez mais das raízes griôs da cultura
negra local.

Palavras-chave: Educação etnicorracial. Coordenador pedagógico. Pedagogia griô.

ABSTRACT: In this oral communication, we are about ethno-racial education in a public school in Riachão do Jacuípe, state of
Bahia. The aim was to foster an ethnic-centered education focused on Africanities and an emphasis on griot pedagogy. From an
action research, this study was born whose results show that the pedagogical practices with an emphasis on Afrodescendence
carried out by the investigated school community tend to overcome racism, prejudice and discrimination. The articulating, formative
and transformative presence of the pedagogical coordinator was decisive for the change of the practices in ethnicorcial education,
surpassing the folklore and seeking to approach more and more of the griots roots of the local black culture. Keywords: Ethnic-racial
education. Pedagogical coordinator. Pedagogy griot.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A temática da diversidade tem se tornado condição sine qua non no desenvolvimento da educação contemporânea. Neste XI
EDUCON, ensejamos somarmos a discussão junto ao eixo educação, sociedade e práticas educativas, evidenciando a educação
etnicorracial no contexto de uma escola pública da rede municipal, na cidade de Riachão do Jacuípe, situada no sertão baiano.

Motivados pela vigência das leis 10.639 (Brasil, 2003) e 11.645 (Brasil, 2008), pelo anúncio da década mundial da africanidade
(2015-2024), conforme UNESCO (2015), bem como a recorrente vivência de situações preconceituosas no nosso cotidiano escolar,
e os oportunos estudos latu sensu em Coordenação Pedagógica, frutos da parceria entre os municípios e a Universidade Federal
da Bahia (UFBA), decidimos desenvolver a nossa pesquisa-ação que resultou em um projeto vivencial “A África está dentro de nós:
por uma pedagogia antirracista na escola”, realizado durante os meses de julho a novembro de 2015, estendendo-se até os dias de
hoje.

Nesse interim, a proposta suscita uma problemática que diz respeito ao desafio de desenvolver uma nova cultura escolar que lide
de uma forma inovadora com a educação para as relações etnicorraciais, deixando para traz práticas folcloristas, racistas,
preconceituosas e discriminatórias, vistas comumente nas relações sociais advindas de um passado escravocrata. Objetivamos
aqui refletir sobre a valorização da cultura afro-brasileira, destacando o papel do coordenador pedagógico na promoção da
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educação etnicorracial nas escolas, indo ao encontro da pedagogia das africanidades, ao que denominamos de pedagogia griô.

IDAGBASOKE: QUANDO O COORDENADOR PEDAGÓGICO SE TORNA UM GRIÔ NA ESCOLA

Nessa seção, apresentaremos a visão dos professores acerca do trabalho do coordenador pedagógico frente ao projeto de
africanidades na escola, a partir do desenrolar da temática central é que a educação etnicorracial da educação básica. Por meio do
grupo focal e do diário de campo os dados foram coletados e tratados pela análise de conteúdo do tipo temática, segundo Bardin
(2009). Os sujeitos participantes foram os docentes da escola investigada, perfazendo um total de oito professores do da educação
infantil, 1º ao 5º anos das séries iniciais do ensino fundamental, nominados aqui por condinomes africanos, e uma coordenadora
pedagógica.

Antes de adentrarmos nos pormenores da atuação do coordenador pedagógico, exporemos um breve panorama do projeto de
vivencial e em seguida um balanço crítico de realização.

Com relação à proposta de intervenção, a mesma foi originária de um projeto pedagógico intitulado “Africanidade e Identidade
Cultural: a nossa história passa por lá”, implantado pela nossa Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo
(SMEECT) de Riachão do Jacuípe, no biênio 2015-2016. Buscando e entendendo a importância da temática para além do processo
de sensibilização e visando à superação da descontinuidade e da superficialidade da mesma, reinventou-se o projeto, perdurando
até os dias atuais, cujo lema foi “A África está dentro de nós: por uma pedagogia antirracista na escola”, acrescentando assim uma
proposta inovadora: a inserção da pedagogia das africanidades, com inspiração na pedagogia griô, na prática pedagógica escolar
investigada.

Vale ressaltar que a iniciativa de continuidade dessa proposta partiu dos estudos de uma coordenadora pedagógica negra que,
conviveu com o preconceito dentro de próprio espaço de atuação escolar e, diante de seus conhecimentos sendo aprimorados em
um curso de especialização em coordenação pedagógica também na mesma época, decidiu por em prática os conhecimentos
apreendidos; sentindo-se desafiada, lançou a proposta de trazer a pedagogia griô pra dentro da dinâmica escolar.

Nesse interim, o projeto vivencial envolveu a participação coletiva de gestores, professores e funcionários da escola investigada
desde o seu nascedouro. Sendo que o mesmo teve suas principais ideias forjadas nas reuniões de horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) e assim ocorreu toda construção do mesmo. A dinâmica de construção planejada seguiu os seguintes passos:
levantamento das necessidades, estudos, planejamento das atividades. As escritas das ideias do projeto compartilhadas no grupo
eram sistematizadas pelo coordenador pedagógico e transcritas em textos e num plano de ação para todos desenvolverem em
suas respectivas funções no espaço de escolar.

O objetivo geral do referido projeto foi promover práticas em educação etnicorracial na escola, evidenciando a cultura negra e tendo
como preocupação fundamental o combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação, bem como a vivência da diversidade por
meio do exercício de princípios e valores. Metodologicamente, a linha de ação do projeto foi construída em três etapas estratégicas:
a prática de oficinas pedagógicas interdisciplinares, a realização de dias "D" das Africanidades na escola e, por último, a
culminância do Projeto para a comunidade escolar e sociedade.

Inspirados na pedagogia griô, apostamos no uso da tradição viva e na oralidade como mola mestra para a partilha dos saberes
(HAMPATÊ B, 2010; PAULA, 2015). Essa prática pedagógica nos permitiu a possibilidade de partilhar os conhecimentos indo ao
encontro das nossas raízes negras sertanejas, acolhendo um mundo novo, trouxe encantamento e motivação para seguir
perpetuando uma educação antirracista.

Passemos então ao balanço crítico da realização do projeto, tendo em vista a reflexão dos docentes sobre sua própria prática, com
ênfase na atuação do coordenação pedagógico como articulador desse processo.

Ressaltamos que, como todo projeto de intervenção, assim como toda prática educativa, existem erros e acertos. Aqui traduzimos
essas constatações dos docentes e da coordenação, por meio de limitações e potencialidades. Desse modo, em relação às
limitações, no princípio a quase ausência da cultura escolar coletiva comprometeu a execução do projeto, conforme é revelado no
diário de campo da coordenadora pedagógica:

O primeiro dia "D" de Africanidade que aconteceu aqui na escola foi bastante complicado, porque
quando cheguei à escola, o espaço onde ia acontecer o evento nem existia. Fiquei triste e os convidados
já haviam chegado, nem o espaço do evento estava arrumado! Os professores estavam nas salas com
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seus alunos e os convidados estavam esperando. Pensei em desistir, no ato, mas ergui a cabeça e
segui em frente, chamei os outros funcionários e arrumamos o ambiente, confortamos todo mundo e o
projeto mesmo atropelado se realizou. Vi que meu senso interventor, a coragem de ser pesquisadora, a
vontade de transformar me fizeram ir adiante, superando as limitações e vencemos. (Diário de Campo,
outubro de 2015)

Os docentes também foram convidados a refletir sobre a trajetória do projeto, apontando limitações e potencialidades. Sobre as
limitações, alguns docentes alegaram ter tido pouco tempo para preparar suas atividades, ficando algumas questões atropeladas.
Outros evidenciaram o tempo restrito para as formações e capacitações na escola, sendo os momentos de HTPC (Horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo) os únicos para tal finalidade. Outra situação limitante e negativa foi a postura inquieta dos
estudantes durante a socialização das apresentações. Também foi sentida a ausência da maioria dos pais dos alunos e dos
representantes da Secretaria de Educação para prestigiarem os eventos.

Sobre os acertos e potencialidades do projeto, o assunto mais manifesto foi a valorização da autoestima dos estudantes. Durante o
percurso, quer nas salas de aula, quer na socialização dos Dias "D" de africanidades, os estudantes foram cativados com as
práticas educativas realizadas e se sentiram mais valorizados. A ampliação dos conhecimentos sobre as africanidades foi um item
bastante comentado entre os professores, que passaram a conhecer muito mais do que imaginavam aprender. O diário de campo
também sinaliza algo importante: “analiso ao final desse projeto que nós conseguimos anunciar uma nova cultura escolar, de
participação de todos; pude como coordenadora pedagógica colaborar para o senso de coletividade dentro dessa metodologia de
projetos” (Diário de campo, novembro de 2015).

Ao discutirmos sobre as limitações e as potencialidades expostas em parágrafos anteriores podemos inferir que um dos maiores
desafios é a inserção de uma prática pedagógica que atenda de fato as demandas do contexto escolar que é por natureza diverso.
Didaticamente falando, nos amparamos nas discussões que focam no combate ao daltonismo cultural e na “reivencão” da escola,
através da interculturalidade. Nesse sentido, situamos nosso agir pedagógico considerando a interculturalidade como “um elemento
central nesse processo de ‘reiventar a escola’, articulando igualdade e diferença e construindo saberes e práticas comprometidos
com o fortalecimento da democracia e da emancipação social.” (CANDAU, 2012, p. 13).

Concernente à participação da coordenação pedagógica no projeto de intervenção, depreendemos que a totalidade dos docentes
reconheceu o papel formador, articulador e transformador desse profissional. No entanto, do ponto de vista de quem articula, quase
sempre há conflitos entre os docentes e a coordenação, porque muitas vezes os primeiros se sentem pressionados e a segunda se
sente desvalorizada.

Nos encontros de HTPC, sempre introduzia com um texto, slides, tentando trabalhar bem os conceitos
do projeto com os professores. Estes, a princípio, diziam que já sabiam, que queriam logo saber das
sugestões de trabalho com os alunos. Isso me angustiava, pois percebia que muitos deles não sabiam
de fato o que realmente significavam algumas palavras. Insistia em trabalhar primeiro os conceitos para
depois as estratégias. O embate estava posto! Alguns conceitos como Africanidade, alteridade, consegui
trabalhar; outros, não como eu gostaria. (Diário de campo, setembro de 2015).

O diário de campo revela que o trabalho do coordenador pedagógico diante da formação docente é cheio de embates, marcado
pelo aligeiramento das formações continuadas. De um lado, os docentes admitem querer ajuda para fundamentar suas práticas. De
outro, aparentam recusar o aprofundamento teórico conceitual dos assuntos.

No tocante às dificuldades da execução do projeto, todos revelaram que sentiram falta de uma maior capacitação para lidar com a
temática da diversidade, especialmente a questão da educação etnicorracial. Isso demonstra a carência do uso do espaço escolar,
até então não visto por eles como meio de formação continuada. Uma docente demonstrou que a presença da coordenadora
pedagógica não interferiu muito em seu trabalho, aparentando certa invisibilidade desse profissional no contexto educativo. Já
referente aos avanços, os docentes sinalizaram que se sentiram acolhidos, que havia sempre o diálogo e a escuta nas preparações
para as atividades do projeto de intervenção, sendo as decisões tomadas como base o consenso da coletividade. Alguns trechos
sinalizam isso:

Nos nossos encontros de preparação dos trabalhos, a coordenadora sempre se fazia presente nos
apoiando em tudo, mas na minha sala na execução ela vinha pouco e senti falta disso. Não houve muito
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diferencial da presença da coordenadora na execução do projeto, pois a gente sabendo o que ia fazer
na sala, tendo o esquema do que é proposta, a gente ia lá e fazia sem a presença dela. Ajê Xalugá.

A coordenação nos deu suporte, eu digo, até trabalhou e se envolveu demais. Se não fosse a sua
contribuição, o projeto não fluiria e provavelmente não teria tanto sucesso. Yemanjá.

Eu gostei muito da atuação da coordenadora porque nos orientou de fato, apresentou suas ideais, ouviu
nossas sugestões, angústias e contribuições e principalmente construiu junto com a gente, diferente de
como a gente estava acostumado dos projetos virem da Secretaria de Educação, de cima pra baixo e a
gente ter que “engolir” sem poder dizer nada. Agora foi diferente porque ela, a coordenadora, caminhou
junto com a gente. Olocum.

A gente aqui não tinha coordenador por muito tempo; muitos que foram designados pra aqui, mas os
que vinham não ficavam. Até que veio essa coordenadora e ficou conosco. Com a chegada da
coordenação, senti que não só esse projeto, mas todas as outras coisas fluíram, teve mais preparo com
a gente, no sentido da formação, um cuidado maior, sabe Teve outra coisa, a participação dos mestres
na escola aproximou mais a comunidade e esse sempre foi o nosso desafio aqui: trazer a comunidade
pra escola e nós conseguimos nesse projeto mais do que isso; fazer com que ela, a comunidade, desse
sua contribuição na escola. E foi a coordenadora que articulou tudo isso e nos incentivou a buscar esses
mestres e trazer pra escola. Assim o nome da escola ficou mais valorizado e nosso trabalho
reconhecido. Eno.

Sobre essa questão da formação dos professores no contexto da escola, faz-se necessário refletir que “qualquer processo
formativo e qualquer prática educativa só avançam se abordados numa perspectiva do trabalho coletivo”, afirmam Placco e Souza
(2010, p. 27). A ação coletiva implica o enfrentamento dos desafios presentes na escola. Nesse sentido, as autoras ratificam o
sonho da coordenadora, bem como dos professores e participantes desse projeto: que o espaço escolar seja parâmetro para o
desenvolvimento profissional. Para que isso aconteça é preciso que os projetos de escola reflitam cada um de seus participantes,
seus desejos, anseios, limitações e potencialidades. E cabe ao coordenador assumir o desafio de articular esse ideal da formação
continuada na e para a escola.

Coadunando nesta perspectiva, Gomes (2012), traz uma grande contribuição ao entendimento da dinâmica das práticas em
educação etnicorracial. Para que o trabalho com essa temática dê certo, é preciso muito mais do que boas práticas em sala de
aula. A escola historicamente sempre foi lugar de reprodução de desigualdades e, somente agora na contemporaneidade, se abre
para a diversidade. Considerando isso, faz-se necessário também um investimento nas políticas públicas para a diversidade. Além
disso, investimento tem que ser na sua totalidade, envolvendo toda a comunidade escolar, para se possa evitar a mera repetição do
discurso politicamente correto, mas ao mesmo tempo com práticas discriminatórias e preconceituosas, reiventando assim o espaço
escolar.

No tocante ao papel do coordenador no atendimento à diversidade, André e Dias (2012) sugerem que é necessário formar
professores que saibam lidar com a diversidade no seu contexto educativo. Tal afirmação, associada à experiência coletiva
adquirida neste projeto, permite-nos algumas inferências: devemos inserir nos processos de formação de professores reflexões
acerca do “reconhecimento, a aceitação do outro, os preconceitos, a ética, os valores, a igualdade de direitos e, por último, a
diversidade” (ANDRÉ e DIAS, 2012, p. 69). Além disso, aprendemos que, para lidarmos com essas questões da diversidade,
sobretudo a afrodescendência, objeto deste estudo, devemos considerar os professores e a nós mesmos como sujeitos
socioculturais e não apenas profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a unanimidade dos docentes reconhece o triplo papel protagonizante, “articulador”, “formador” e “transformador”
do coordenador pedagógico no desenvolvimento de projetos para a diversidade no contexto escolar, a exemplo da temática
educação etnicorracial, dentre outras. A maioria dos docentes também está a favor da continuidade do projeto de africanidades,
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considerando que grande parcela estudantil é afrodescendente. É preciso também adequar os projetos às necessidades dos alunos
e as suas especificidades. O tempo de realização deve se estender para todos os próximos anos letivos.

Reiterando, toda a comunidade escolar foi instigada pela intervenção da coordenadora pedagógica a buscar seus meios de
contribuir com a temática da educação etnicorracial. A parceira com a comunidade, através dos mestres griôs, bailarinos,
cabelereira, professores, capoeiristas, sambadores de roda, contadores de “causos”, jovens estudantes secundaristas, líderes
comunitários, contadores de história e fomentadores da pedagogia das africanidades, deve permanecer; e ser ampliada para
convidados além das fronteiras do bairro em que a escola investigada está inserida.

Portanto, para nós, muito mais do que um projeto de intervenção, este foi um projeto de realização pessoal, em que nele se
envolveram corpo e alma. Isso foi um processo de libertação, especialmente para a coordenadora pedagógica e também
pesquisadora. Esperamos, nas próximas propostas, avançar na pedagogia griô que, por enquanto, só foi uma aproximação ao
cotidiano escolar.

Logo, concernente à análise aqui revelada por meio das categorias, podemos concluir que a vivência da educação etnicorracial na
escola investigada ainda precisa caminhar no compasso da legislação oficial a respeito do tema. Apesar das limitações encontradas
na execução do projeto da intervenção e confessadas pelos docentes em seus depoimentos nas sessões de grupo focal, bem como
nas descrições dos diários de campo da pesquisadora, podemos afirmar que as práticas educativas, com ênfase na
afrodescendência, realizadas pelos docentes estão sendo tendenciadas para o reforço de uma pedagogia antirracista, ao contrário
de sua subversão. Enfim, todos almejam a concretização de um atendimento à diversidade mais justo e democrático.

Finalizamos esse artigo, acreditando em algumas assertivas: não somente boas práticas em educação etnicorracial dentro da sala
de aula farão atenuar o preconceito, o racismo e a discriminação social. É preciso uma mobilização socioeducacional que
contemple um efetivo processo de mudança que começa na esfera da articulação das políticas públicas, na regulamentação da
legislação etnicorracial em âmbito municipal, na formação continuada dos profissionais da educação, na parceria entre escola e
sociedade.

Por fim, somos perseverantes em afirmar que as nossas humildes práticas em educação etnicorracial são irradiadoras e
provocadoras desse longo, intenso e contraditório, mas necessário, processo de mobilização e efetivação; processo esse que deve
acontecer de maneira invertida, isto é, do chão das escolas para o chão dos palácios governamentais. Há que se pensar também
que a realização de tais práticas implica a ressignificação das exigências de natureza ética, epistemológica e pedagógica, como
bem sugerem as legislações e publicações apresentadas e que referendaram o nosso trabalho de conclusão de curso.
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