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RESUMO

Neste artigo, fundamentado em uma pesquisa de campo (Gil, 2002), objetiva-se discutir sobre a docência no Brasil, no
que tange a percepção e opção pelo magistério, como profissão. Os resultados evidenciam que a profissão ainda é
associada a virtudes de benevolência, tolerância, abnegação, compreensão, sacerdócio e altruísmo, obstaculizando o
fortalecimento e reconhecimento social do magistério, como profissão. Constatou-se também que a opção dos
educadores pela profissão, assim como sua identidade e ação docente, são influenciadas por fatores como a história de
vida, a formação e prática pedagógica, com reflexos na forma como eles e elas se fazem e refazem como profissionais,
daí emergindo a premência em compreendê-los.
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ABSTRACT

In this article, based on field research (Gil, 2002), the objective is to discuss the teaching in Brazil, regarding the
perception and choice of teaching as a profession. The results show that the profession is still associated with the virtues
of benevolence, tolerance, selflessness, understanding, and selflessness priesthood, hindering social recognition and
strengthening of teaching as a profession. It was also found that the choice of educators by profession as well as their
identity and teaching activities, are influenced by factors such as life history, training and teaching practice, reflecting on
them and how they are made and remade as professionals hence the urgency emerging understanding them.
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INTRODUÇÃO

A profissionalização docente no Brasil é regulada por dispositivos legais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9394/1996 (BRASIL, 2013), que estabelece as licenciaturas como etapa inicial para o exercício da docência na Educação
Básica e a formação contínua como característica indissociável da profissão. Apesar deste reconhecimento, esta
pesquisadora que é docente em cursos de formação inicial de professores, ouviu em uma aula a seguinte indagação de
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um dos cursistas:

Professora, será que existe realmente uma profissão docente Assim pergunto por que parece que
qualquer profissional - dentista, médico, advogado, jornalista, etc - pode atuar como professor...
Tenho a impressão que é melhor me formar em outra área, pois também poderei atuar como docente.
Assim terei duas profissões pelo esforço de uma...

A ideia para o estudo aqui apresentado se fortaleceu nesta indagação. Por perceber que ainda é comum a
desqualificação dos saberes e práticas dos educadores, objetiva-se aqui discutir sobre a docência no Brasil, no que tange
as percepções e opção pelo magistério, como profissão buscando compreender como são construídas tais percepções.
Especificamente pretende-se refletir sobre a docência, como profissão, discorrer o processo de formação da identidade
profissional e, por fim, analisar, considerando entrevistas realizadas, os elementos identitários da docência.

A investigação, realizada em consonância com os princípios da pesquisa qualitativa, se concretizou através de uma
pesquisa de Campo (Gil, 2002). Foram utilizados como instrumentos para a coleta de informações os diários de
observações que a pesquisadora vem produzindo ao longo do exercício da sua vivência como professora de cursos de
licenciatura e entrevistas, com questões semi-estruturadas, a três alunas de um curso de Pedagogia e três professoras
licenciados, que já atuam na educação básica.

O artigo, apoiado em autores como Nóvoa (2005), Contreras (2002), Libâneo (2001) e Farias et al (2009) está estruturado
em três seções. Na primeira, caracteriza-se a docência, como profissão; na segunda discute-se sobre o processo de
formação da identidade docente e por fim, analisam-se os elementos que constituem essa identidade, utilizando-se para
tal também os resultados da pesquisa.

Os resultados evidenciaram que os discursos atuais vêm apontando a relevância da formação e profissionalização
docente. Demonstram também a os desafios da profissão, traduzidos em salários pouco decentes, na desvalorização dos
professores licenciados e na realidade precária das condições de trabalho, ainda não apagou a crença no magistério,
como fonte também de realização profissional, conforme pode se verificado a seguir.

DOCENCIA COMO PROFISSÃO

O vocábulo "profissão" em um sentido mais simples, designa uma atividade produtiva, desempenhada por um profissional
geralmente especializado, via de regra recompensado materialmente pela ação que exerce. Este significado, de acordo
com Papi (2005), emergiu com o advento do capitalismo, que trouxe consigo a premência de acesso às profissões, sendo
relacionada, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, a atividades que se referiam tanto as ocupações militares, de ensino
ou religiosas.

A exemplo do termo profissão, também a expressão "profissão docente" vem sofrendo alterações em seu significado, ao
longo da história. De acordo com Nóvoa (1995) a expressão em questão designava inicialmente uma ação formativa
desenvolvida por religiosos, especialmente os jesuítas. Posteriormente, o termo passou também a expressar uma
atividade desenvolvida por leigos, paulatinamente remunerada e integrada ao funcionalismo estatal.

Em face do aqui exposto, é possível perceber que se inicialmente as normas e valores que regiam e fomentavam a
compreensão da docência como profissões se relacionavam à igreja, posteriormente passaram a ser norteadas pelo
estado. A despeito disso, Papi (1995, p 20) esclarece:

Mesmo sob a tutela do Estado, o trabalho dos professores continuou relacionado, no imaginário
social e no dos próprios professores, às virtudes de benevolência, tolerância, abnegação,
compreensão, sacerdócio e altruísmo - heranças da origem religiosas, configurando claras
referências do processo inicial da profissionalização do magistério.

Nóvoa (1995) afirma que dois fatores da gênese profissional dos professores ainda se fazem hoje sentir: a relação do
professor com saberes e técnicas de ensino, elaborados por teóricos e especialistas, quase sempre sem a participação
do professor; e a influência de crenças e atitudes morais e religiosas na elaboração das normas e dos valores da
profissão.

Apesar dos avanços legais, ainda hoje a docência é percebida não por poucas vezes como sinônimo de sacerdócio.
Justificada talvez em parte pela dedicação exigida, essa associação, infelizmente, acaba por legitimar os baixos salários
dos professores e poucos investimentos na educação constantemente denunciados por movimentos sindicais brasileiros.
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É neste contexto que as expressões profissão e profissionalização docente vêm ocupando cada vez mais a pauta de
discussão de professores e pesquisadores que se debruçam sobre a temática. Nessas discussões, evidenciam-se tanto
os estudos sobre os determinantes sócio-históricos e culturais que vem norteando a educação institucionalizada quanto a
busca pela compreensão das teorias e tendências pedagógicas que se constituem em fundamentos da ação do
educador.

Contreras (2002) explica que a procura pela profissionalização docente é ditada entre outros, tanto pelos anseios dos
professores em concretizar as mudanças que se fazem necessárias em sua ação pedagógica quanto pela tentativa de
melhorar os benefícios proporcionados pela profissão.

Vale ressaltar que não é qualquer profissional habilitado em curso superior que pode exercer a profissão de docente. A
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/1996 (Brasil, 2013) estabelece que para atuar na
educação básica é indispensável que o profissional seja habilitado em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades ou institutos superiores de educação. Além disso, é enfatizada a necessidade de
formação continuada para quem faz a opção pela profissão.

Nos estudos de Libâneo (2001) evidenciam-se, além da necessária habilitação estabelecida pela LDB 9394/1996 (Brasil,
2013), outros requisitos profissionais para o exercício da docência, todos relacionados a conhecimentos, habilidades e
atitudes específicos da profissão. Esses requisitos guardam consonância com as dimensões desta profissão, apontadas
por Contreras (2002): a obrigação moral o compromisso com a Comunidade e a competência profissional.

A obrigação moral refere-se ao comprometido do docente com o desenvolvimento de cada educando, como pessoa
humana. Nesse sentido, a ação do educador vai além de um comportamento politicamente correto, pois se fundamenta
em reflexões e ações reais voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. O compromisso com a comunidade diz
respeito à compreensão por parte do professor de que o ato de educar é socialmente necessário, valorizado, esperado e
da responsabilidade, na escola, sobretudo do professor. Já a competência profissional traduz o conjunto e habilidades,
necessário ao ato de ensinar, que demanda na necessidade da competência profissional, ultrapassar os limites
puramente técnicos do recurso didático e por isso fala de “competências profissionais complexas que combinam
habilidades, princípios e consciência do sentido e das conseqüências das práticas pedagógicas” (CONTRERAS, 2002, p.
83).

Infelizmente, verifica-se que nem sempre o magistério parece ser percebido como uma profissão. No Ensino Superior,
por exemplo, é comum ainda o exercício da docência por bacharéis. Esse fato, alimentado pela lacuna visível na atual
LDB, que pouco caracteriza e identifica o professor do Ensino Superior e sua formação, abre espaços para a ação
pedagógica de profissionais a quem não foi possibilitado o acesso na formação inicial às dimensões específicas da
profissão, que os possibilitassem desenvolver as habilidades e atitudes para a docência. Esta é uma realidade, facilmente
constatada nas instituições de ensino superior brasileira e também visível em pesquisas realizadas por órgãos como o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que traz no Censo da Educação Superior
informações também sobre os docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa.

Vale acentuar que os saberes necessários à prática não são poucos e nem tão pouco simples. Tardif (2002), ao refletir
sobre ambiguidades desses saberes, aponta que cada professor precisa ser considerado como uma individualidade que
já elaborou significados e conhecimentos sobre a sua própria prática e não apenas um reprodutor que transmite
conhecimentos produzidos por outros. Neste sentido, necessita se constituir em um profissional que elabora e amplia os
seus saberes, conhecimentos e competências para desenvolver novas práticas e estratégias de ensino e aprendizagem.

Concordamos que a profissionalização em uma determinada profissão se traduz em um processo de formação e
transformação do sujeito, constituído pela formação inicial e formação continuada. Desta forma, percebemos como no
mínimo, estranho, o espaço aberto na docência para quem não foi dado acesso na graduação inicial a conhecimentos
provenientes da pedagogia e de campos científicos ou humanísticos relacionados a práticas e processos de ensino e
aprendizagem.

Verifica-se, considerando-se o aqui exposto, que não são poucos ou simples os aspectos que se relacionam à
profissionalização docente na atualidade, processo que se inicia com a formação inicial prossegue com a formação
continuada. Para além dos discursos, é perceptível a busca pelo reconhecimento da docência como profissão que exige
competência por parte de quem a exerce, forjada e fundamentada em conhecimentos, valores e atitudes essenciais ao
que Gimeno Sacristán (1995) denomina de profissionalidade docente, conforme visto na sequencia.
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IDENTIDADE PROFISSIONAL

O termo identidade é recorrente no discurso tanto de pessoas comuns quanto de cientistas sociais. Essa recorrência
pode ser explicada pelas várias questões que estão a este termo associadas, que vão, desde a utilização deste, no
âmbito do senso comum, como sinônimo de personalidade, à sua concepção como constructo histórico-social, possível
de ser compreendido no contexto humano que lhe confere sentido.

Mas afinal, como conceituar e compreender o que identidade No conto "O equívoco" escrito por mestre Didi[2] há ótimos
subsídios para tal:

Em uma aldeia distante, vivia um caixeiro viajante recém casado com sua esposa e sogra. Ao
retornar de uma viagem o caixeiro trouxe como presente para sua esposa um objeto pouco
conhecido em sua aldeia: um espelho. Ocorre que chegando de viagem, o caixeiro foi resolver
algumas questões com outras pessoas da aldeia, não tendo a oportunidade de entregar o
presente à esposa. Essa, ao ver sua mala, resolveu abri-la, para organizar os pertences do
marido. Ao ver-se no espelho, correu chorosa para a mãe assim falando:

- Observe minha mãe! Meu esposo está me traindo... E o pior é que ela é muito bonita....

Ao receber o espelho a mãe assim retrucou:

- Você não está enxergando direito minha filha! A mulher, além de ser feia é idosa!

Nesse intervalo de tempo, entrou o marido que recebeu o espelho na testa, atirado pela sogra.

Uma vizinha, atraída pela confusão, se aproximou, socorrendo o infeliz esposo. Por já
conhecer o objeto e por desfrutar da confiança das mulheres, esclareceu o equivoco. (
SANTOS, 2004) (adaptação))

Como ocorre com as personagens do conto de mestre Didi a identidade diz respeito tanto a imagem que temos de nós
mesmo quanto ao juízo que o outro faz de nós. Por assim se constituir, sua construção se efetiva, de acordo com
Schaffel (2005), através de dois processos: a atribuição da identidade pelas instituições e demais individualidades com
as quais interagimos e a interiorização ativa da identidade pelo próprio indivíduo. Assim sendo, não é possível
compreende-la, fora contextos sociais onde essa se delineia ou concebê-la como pronta e acabada, tendo em vista que
sua construção e reconstrução ocorrem ao longo da existência de cada pessoa humana, por meio de sínteses sucessivas
e provisórias. Essas sínteses, por sua vez, vão permitindo pouco a pouco responder à seguinte indagação: Quem sou eu

Da mesma forma que a identidade pessoal, a identidade profissional também é fruto de um processo dinâmico, que se
fortalece nas relações de trocas e de interações. Tendo como principal agente o próprio educador, é assim definida por
Papi (2005, p. 51):

A identidade profissional é uma construção que perpassa a vida profissional, desde a etapa da
escolha da profissão, passando pela formação inicial e pelos diferentes espaços institucionais onde
se desenvolve a profissão, o que lhe confere uma dimensão no tempo e no espaço. É construída
sobre os saberes profissionais e sobre as atribuições de ordem ética e deontológicas.

A identidade profissional de um educador repercute fortemente em sua reflexão e ação pedagógica. Talvez seja por essa
razão e pela posição que ocupa o professor no decorrer do processo de ensino e aprendizagem que Libâneo (2001)
defende que "a construção e o fortalecimento da identidade profissional precisam fazer parte do currículo e das práticas
de formação continuada" de todos os educadores.

Vale lembrar que a abordagem da construção aqui discutida no currículo não se traduz em meros treinamentos do
professor, pois não se apoia na relação de passividade ou na percepção desse como simples reprodutor de informações.
Como afirma Freire (1996, p. 43) essa efetivação está intrinsecamente relacionada à assunção de si mesmo pelo próprio
educador:

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres jamais pode se dar
"virgem" do conflito entre as forças que obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos
indivíduos e dos grupo e das forças que trabalham em favor daquela assunção. A formação docente
que se julga superior a essas "intrigas" não faz outra coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos.
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A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos
arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma pratica de real
importância.

Alguns estudiosos, a exemplo de Imbernón (2002) e Pimenta (2000), clamam, em relação à identidade docente, por
ações mais radicais: para eles, a realidade atual exige a configuração de outra identidade profissional do professor,
alicerçada a partir do repensar do seu significado, da análise das práticas, das teorias e das representações que cada
educador faz e estabelece com sua profissão e com os demais professores.

Ainda no contexto da construção identitária do profissional que se faz professor, é importante não esquecer a questão da
formação inicial. É nesse momento especial da trajetória profissional do educador que o seu perfil começa a ser
delineado mais fortemente, firmando as bases para futuras práticas emancipatórias e eficazes ou para posturas passivas
e pouco produtivas. Daí porque, para Perrenoud (et al, 2001, p. 203) urge que as formações docentes iniciais incitem os
futuros professores a não adotarem a "[...] passividade crítica como profissionais de educação", assumindo, em
contrapartida, a posição responsável e autônoma, que é esperada de um educador.

ELEMENTOS IDENTITÁRIOS DA DOCÊNCIA

Vimos anteriormente que o professor constrói a sua identidade nas relações que estabelece com o mundo. Assim sendo,
essa construção não se desvincula das suas múltiplas experiências pessoais e profissionais. Essas vivências, por sua
vez, formam uma "teia de significados[3]" que vão referenciar e nortear o modo desse profissional ver, sentir, pensar e
agir no decorrer das relações que estabelece consigo mesmo, com as demais pessoas e com o mundo.

Vale lembrar que o professor interage cotidianamente em universos distintos. Esses espaços, corporificados, dentre
outros, em grupos familiares, de amigos, sindicais e religiosos, tem suas diferenças articuladas pela pessoa que se faz
professor e configuram esse ser como individuo singular e ao mesmo tempo plural, como afirma Ciampa (1996, p. 169):

[...] em cada momento de minha existência, embora eu seja uma totalidade, manifesta-se uma parte
de mim, com desdobramento das múltiplas determinações a que estou sujeito [...] nunca compareço
frente aos outros apenas como portador de um único papel, mas como uma totalidade.

Em face das suas vivências e das reflexões aqui apresentadas, não há como negar que as experiências sociais,
notadamente dinâmicas, complexas e, sobretudo, únicas, configuram o modo de ser e de agir de cada educador em sua
profissão. Essa compreensão, de acordo com Farias et al (2009, p. 60), evidencia que vários fatores, dentre os quais
podem ser citados citados, a história de vida, a formação e prática pedagógica, "representam as duas dimensões
envolvidas no processo de socialização pelo qual aprendemos a nos tornar professor: a pessoal e a profissional".

A história de vida relaciona-se a fatores como cultura, família e as experiências vivenciadas na trajetória escolar, que
influenciaram o educador na escolha da docência, como profissão. Esse fato foi constatado por Farias et al (2009), em
um estudo realizado sobre as trajetórias de vida de um determinado grupo de professores. A pesquisa constatou que
embora essas trajetórias fossem em essência, singulares, eram em alguns aspectos, semelhantes. Como exemplo
dessas semelhanças é possível citar as recordações da infância e da adolescência.

Outro aspecto que se destaca como um dos motores propulsores da escolha da docência como profissão é a influência
de ex-professores, percebida tanto na escolha inicial quanto no exercício da profissão. Assim afirmamos porque temos
verificado, ao longo da nossa convivência com educadores, que não são poucos os que afirmam recriar em sua ação em
sala de aula posturas e práticas de antigos professores, alvo de sua admiração, fato também comprovado no depoimento
da participante A, da pesquisa realizada:

Tenho sempre a lembrança da minha professora da 3ª série. O modo como ela falava, como contava
história e dava as aulas prendia a atenção de todos. Não sei como ela conseguia – hoje já vi em sala
de aula como professora que não é fácil... (depoente A)

Na pesquisa foi possível também constatar que não só os exemplos admirados parecem motivar a opção pela profissão.
No depoimento da participante D a possibilidade de efetivar práticas diferentes foi um dos motivos de escolha do
magistério:

Minha alfabetização foi horrível... Acordava sem vontade de ir a escola... Não conseguia ler e a
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professora o tempo todo mostrava isso para a turma... Um dia decidi que seria professora para fazer
diferente. (Depoente D)

A formação, outro elemento identitário da docência, refere-se ao processo ininterrupto de reflexão-ação-reflexão
associado intrinsecamente à pesquisa, protagonizado pelo educador. É esse processe que possibilita ao professor
analisar, criticar e teorizar as sua ação pedagógica, no intuito de torná-la continuamente eficaz. Esse, todavia, não é um
caminho simples, a começar pelas múltiplas interpretações do que seria a formação ideal, conforme pode ser verificado
nos depoimentos das participantes B e C:

Acho que o professor hoje está um pouco perdido, principalmente porque trabalha sozinho, sem o
apoio da família. Ele precisa de uma formação que dê conta disso. (Depoente B)

Os cursos de formações de professores deveriam ter uma carga de prática muito maior Somente o
estágio como pratica não garante a nós a preparação para dar conta de uma sala de aula.. (Depoente
B )

Na multiplicidade de conceitos e ideias que emergem das discussões sobre a formação docente, evidencia-se que é
indispensável percebê-la em estado permanente de formação. Ainda assim, a despeito de inacabada, deve estar
comprometida com a forma como o educador vê, reflete, explica e intervém no mundo. É nesse sentido que Farias et al
(2009, p. 67) afirma:

A formação configura-se como uma atividade humana inteligente, de caráter processual e dinâmico,
que reclama ações complexas e não lineares. Nesse sentido, trata-se de um processo no qual o
professor deve ser envolvido de modo ativo, precisando continuamente desenvolver atitudes de
questionamento, reflexão, experimentação e interação que fomentam a mudança. Implica, pois,
romper de forma radical com práticas formativas, cujos parâmetros fixos e pré determinados,
derivados de processos estanques e conclusos, negam os professores como sujeitos produtores de
conhecimento.

Percebe-se que parece não mais haver margem para não se pensar a formação docente, edificada no fomento à reflexão
ética e estética dos valores, saberes e dimensões do agir docente, como um dos espaços de aprendizagem do educador.

Em relação a prática pedagógica, Farias et al (2009, p. 69) dizem que "é no trabalho e pelo trabalho que o professor se
define como professor." Concordamos com as autoras, pois verificamos, no decorrer da nossa história como docentes,
que a interação com os alunos e demais colegas cotidianamente possibilita a renovação dos nossos conceitos e, por via
de consequência, a nossa ação.

Outro ponto positivo que parece emergir da prática é o fortalecimento da escolha inicial da profissão docente. Nas
entrevistas realizadas, as participantes reafirmaram a escolha inicial, afirmando-se realizadas com a profissão. Por outro
lado, reconhecem que a profissão está se tornando pouco atrativa, principalmente por conta do desprestigio social da
carreira, da violência verificada nas escolas e dos salários insatisfatórios.

Não desejamos aqui silenciar-nos sobre os inúmeros obstáculos que o educador vem enfrentando atualmente. A
violência, por exemplo, também denunciada pelos participantes da pesquisa, concretizada em preconceitos, hostilidades,
exclusão, e agressões físicas ou verbais, hoje comuns em diferentes espaços sociais, se fazem cada vez mais presentes
nas escolas. É, todavia, nesse espaço, quase sempre fechado por muros e grades curriculares, pouco aberto à
exterioridade e que impõe ao educador o desafio de atender a diversidade em sala de aula, sem muitas vezes oferecer
as condições para tal, que ele melhor aprende diariamente a ser professores. São esses desafios que definem a sua
formação continuada e que o possibilita reinventar as muitas maneiras de ensinar e aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo voltamos o nosso olhar para a percepção e opção pela docência no Brasil, como profissão. Nesse
movimento, vimos que fatores como a visão social do magistério, que ainda associa a ação do professor a virtudes de
benevolência, tolerância, abnegação, compreensão, sacerdócio e altruísmo, obstaculizam o fortalecimento e
reconhecimento social desta profissão.

Evidenciou-se também que a profissionalização do educador ocorre em um processo dinâmico, constituído pela formação
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inicial e pela formação continuada, que se fortalece nas relações de trocas e de interações que ele estabelece consigo,
com os outros e com o mundo. É este processo que possibilita a esses profissional o acesso a conhecimentos
provenientes da pedagogia e de campos científicos ou humanísticos relacionados à práticas e processos de ensino e
aprendizagem.

Apesar da importância da formação inicial e continuada se constituir em etapas da formação do educador, verificou-se
que a LDB 9394/1996 (Brasil, 2013) pouco caracteriza e identifica o professor do Ensino Superior e sua formação,
abrindo espaços para a ação pedagógica de profissionais a quem não foi possibilitado o acesso na formação inicial às
dimensões específicas da profissão. Percebendo a formação inicial e a continuada no magistério como partes de um
processo ativo, tanto de produção de sentidos e saberes em relação ao ato de ensinar e aprender quanto de identidade
profissional, apontamos como necessário ter a atenção e o cuidado para que este processo não seja menosprezado ou
realizado sem a necessária completude.

Por fim, vimos que, a despeito de não serem poucos os fatores que contribuem para a formação da identidade docente,
alguns influenciam fortemente a forma como ele se faz e refaz como profissional, daí emergindo a premência em
compreendê-los, principalmente porque alguns, como é o caso da pratica pedagógica, podem fortalecer a escolha inicial
da profissão e a realização do educador.
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[1] É Mestra em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, especialista em Educação de Jovens e Adultos,
graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia e também em Letras. Com experiência em docência no
ensino fundamental e EJA, é coordenadora pedagógica do curso de Educação Física da UAB/UNEB, coordenando
também o estágio supervisionado do Curso de Pedagogia da Faculdade Dom Pedro II.
[2] Deoscoredes M. dos Santos, o mestre Didi, nasceu em Salvador em 02 de dezembro de 1917. Descende de uma
antiga linhagem de sacerdotes Ketu-Nagô, É Escritor e artista plástico, com obras expostas em importantes museus e
casas de arte ao redor mundo, e um dos grandes responsáveis pela preservação e divulgação da nossa herança africana
aqui no Brasil.
[3] Para Gertz (1989) a pessoa humana, como ser eminentemente cultural, esta sempre envolvida em teias de
significados, por ela mesma tecida. Essa teia é feita de valores e crenças, de códigos morais e hábitos que são
socialmente construídos, transmitidos e aprendidos por meio de signos e símbolos.
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