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Resumo  

 

A monografia visa discutir a importância da Educação Decolonial e antirracista na realidade 

social brasileira, a partir da experiência de campo no Instituto de Educação Ismael Coutinho 

(IEPIC). As questões norteadoras são: Até que ponto a Sala Griot no Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho configura-se como um espaço de educação decolonial? Como os 

analistas do campo das Ciências Sociais e Educação concebem educação decolonial como 

estratégia para a implementação da Lei 10.639/03? Parte-se do suposto que a educação 

decolonial valoriza as produções desenvolvidas em locais e por grupos subalternizados 

historicamente com o intuito de romper a dominação epistemológica. Tal proposta articula-se 

às competências do professor de sociologia escolar, como também integram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Nesse sentido, entende-se que a Lei 10639/03 sugere uma 

reinterpretação e ressignificação da história e das relações étnico raciais no nosso país através 

do currículo da escola básica.. Metodologicamente, a pesquisa realiza uma revisão 

bibliográfica fundamentada em Oliveira, Gandau, Walsh, Castro-Gómez, Maldonado-Torres, 

Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Kabengele Munanga, entre outros. A respeito da Sala 

Griot no IEPIC entrevistas são realizadas com docentes e alunos a fim de reconstituir a 

história desse espaço, bem como diferenciar bullying de racismo.  

Palavras-chave: Educação Decolonial, Educação Antirracista; Lei 10639/03; IEPIC: Ensino 

Médio; Sala Griot; Sociologia escolar.  
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Abstract 

This work aims to discuss the importance of a Decolonial and Antiracist pedagogy practice in 

the Brazilian social reality, starting from a field experience at Instituto de Educação Ismael 

Coutinho (IEPIC). The guiding questions are: to what extent the Griot Room in IEPIC 

constitutes a space of decolonial education? How analysts in the field of Social Sciences and 

Education conceive decolonial education as strategy of the Law 10639/03 enforcement. It’s 

assumed that decolonial education values the productions developed in places and by groups 

historically subalternized with the intention of breaking the epistemological domination. This 

proposal articulates to the competences of the professor of school sociology, as well as they 

integrated the National Curricular Parameters. In this sense, it is understood that Law 

10639/03 suggests a reinterpretation and re-signification of the history and racial-ethnic 

relations in our country through the curriculum of the basic school. Methodologically the 

research carries out a bibliographic review based on Oliveira, Gandau, Walsh, Castro-Gómez, 

Maldonado-Torres, Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Kabengele Munanga, among others. 

Regarding the Griot Room in IEPIC, interviews are held with lecturers and students in order 

to reconstitute the history of this space as well as differentiate bullying from racism.  

Key Words: Decolonial Pedagogy; Antiracist Pedagogy, Law 10639/03; IEPIC; High 

School, Sala Griot; School Sociolog 
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Atravessei o mar 

Um sol da América do Sul me guia 

Trago uma mala de mão 

Dentro uma oração 

Um adeus 

Eu sou um corpo 

Um ser 

Um corpo só 

Tem cor, tem corte 

E a história do meu lugar 

Eu sou a minha própria embarcação 

Sou minha própria sorte 

(...) 

Cada rua dessa cidade cinza sou eu 

Olhares brancos me fitam 

Há perigo nas esquinas 

E eu falo mais de três línguas 

E palavra amor, cadê? 

Je suis ici, ainda que não queiram não 

Je suis ici, ainda que eu não queira mais 

Je suis ici, agora 

Je suis ici 

E a palavra amor cadê? 

Luedji Luna – Um corpo no Mundo  
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Numa sociedade racista, não basta somente não ser racista, é preciso ser antirracista.”  

 Angela Davis 

 

 

A partir de 2003, vigora a Lei 10639/031 e torna-se obrigatório o ensino de história da 

África e das culturas africana e afro-brasileira em todo o currículo da educação básica. 

Juntamente com a aprovação dessa Lei, aparecem os questionamentos dos docentes de como 

seria possível aplicá-la, uma vez que a maioria não possui formação adequada para isto.  

A Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense - UFF 

demanda que o licenciando curse quatro disciplinas chamadas Prática de Pesquisa e Ensino 

em Ciências Sociais (mais conhecidas como PPE I, PPE II, PPE III e PPE IV). São disciplinas 

obrigatórias que tem como objetivo agregar saberes práticos para o exercício da futura 

profissão. Alicerçada na vivência neste espaço escolar como estagiária docente, problematizo 

nesta monografia as seguintes indagações: Até que ponto a Sala Griot no Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho configura-se como um espaço de educação decolonial? 

Como os analistas do campo das Ciências Sociais e Educação concebem educação decolonial 

como estratégia para a implementação da Lei 10.639/03?  

Tendo em vista o mito da democracia racial2 que paira no inconsciente coletivo 

brasileiro, e, a Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África 

e das culturas africana e afro-brasileira no currículo da educação básica -, busco discutir a 

importância da prática de uma educação decolonial e antirracista na realidade social brasileira. 

                                                 

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm - acesso em 30 de setembro de 2018 
2 O termo “democracia racial” aqui se refere ao pensamento de Gilberto Freyre (1933) e tem como base a ideia 

de que por conta de miscigenação racial, que acontece desde a época do Brasil colônia, os negros não teriam 

impedimentos para ascensão social no país. Essa ideia é desenvolvida a partir de suas publicações em 1933 de 

Casa Grande e Senzala, entretanto em nenhum de seus escritos cunha-se o termo em si. Em sequencia trabalha-se 

a ideia de que tal democracia não é real, conclusão que vem a partir de Roger Bastide e Florestan Fernandes 

(1965) em seu trabalho sobre a integração do negro na sociedade de São Paulo. As questões serão detalhadas 

mais a frente.  
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Segundo Luiz Fernandes de Oliveira a proposta da lei vai além de “defender um 

reconhecimento da história da África. Propõe uma releitura da história do Brasil, das relações 

raciais e do seu ensino” (2014, p. 82) sugerindo uma reinterpretação e ressignificação da 

história e das relações étnico raciais no nosso país através do currículo da escola básica. Isso 

afeta as identidades coletivas e subjetivas tanto dos professores quanto dos alunos e “começa 

a estabelecer novos parâmetros de conhecimento da realidade sociorracial brasileira” 

(OLIVEIRA, 2014 p. 82).  

A pesquisa resultado dessa monografia justifica-se por três argumentos articulados: 

pessoal, social e acadêmico. No âmbito pessoal, posiciono-me como mulher e branca para que 

fique evidente meu “lugar de fala”, o que entendo a partir Djamila Ribeiro (2017 p. 88), como 

lugar social. Lugar de fala é a posição social ocupada por determinada pessoa em um 

determinado esquema social. Existe a obrigação da luta pela conscientização das injustiças 

históricas e suas consequências de longo e curto prazo na vida das negras e negros do Brasil. 

Consciente  de meu lugar de fala como branca que não compartilha dos mesmos significados 

da existência negra, reconheço-me como herdeira das vantagens sociais de ser branca numa 

sociedade racista. Defende-se aqui que uma real atuação antirracista só é possível a partir de 

uma prática diária dentro de um projeto anual de educação voltado para questões raciais 

fugindo da escusa e não verdadeira “militância de feriado3”.  

Ademais, este trabalho possui relevância social, uma vez que procura contribuir para o 

debate sobre educação decolonial e antirracista nas escolas brasileiras expondo a vivência 

durante o período de estágio na Sala Griot. Vale ressaltar que a experiência na Sala Griot se 

volta para o processo de conscientização das opressões sociais da nossa sociedade e na 

tentativa de emancipação crítica dos sujeitos. Nessa perspectiva, a proposta do espaço da Sala 

Griot se articula ao papel de desenvolvimento da imaginação sociológica no ensino de 

Sociologia Escolar. Por imaginação sociológica compreende-se a capacidade de analisar de 

forma crítica os acontecimentos da sociedade, entendendo que os acontecimentos da vida 

individual estão ligados a determinado contexto histórico e social. Para Charles Wright Mills: 

 

                                                 

3 Refiro-me aqui àqueles professores que trabalham com questões raciais somente no dia da consciência negra ou 

no mês de novembro; aqueles que trabalham com a questão indígena somente no dia do índio, etc. e acreditam 

que estão “fazendo muito”.  
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A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário 

histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida intima e para 

a carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em conta como 

os indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem 

frequentemente uma consciência falsa de suas posições sociais (Mills, 1975, 

p.11). 

 

É nesse sentido que para se alcançar a emancipação crítica faz-se necessário um 

trabalho intelectual a partir de si mesmo para então observar a perspectiva social e 

problematizá-la. A partir do momento em que o indivíduo passa a questionar o meio em que 

vive, percebe que é necessário questionar também o contexto social em que está inserido. 

Entendo que a Lei 10639/03 sugere que é na escola básica que deve ser trazido à tona a 

imagem das injustiças raciais históricas e valorizar as contribuições do negro em nossa 

sociedade. 

A partir da bibliografia analisada percebe-se que os relatos sobre projetos estruturados 

brasileiros são escassos. A relevância acadêmica demonstra-se pela necessidade de expor os 

caminhos percorridos por algumas professoras, em diferentes tempos e nas suas próprias 

maneiras. Cabe ressaltar que de certo modo os docentes buscam um objetivo em comum: a 

conscientização das desigualdades raciais a partir de uma educação decolonial, suposição 

fundamental da monografia.  

Castro-Gómez (2007) critica a produção de um conhecimento que invisibiliza o 

pesquisador e que supostamente se promete universal e neutro. A própria proposta da 

educação decolonial não permite uma neutralidade epistemológica e política. Pretendo 

avançar, portanto, na discussão sobre educação decolonial a partir da prática pedagógica 

assumidamente política de duas professoras do IEPIC (Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho) em Niterói.  

Com o intuito de contribuir para a produção de conhecimento brasileiro posiciono-me 

política e ideologicamente contra o racismo e a vigência da produção epistemológica 

eurocêntrica supostamente superior, traindo desta forma a vigente colonialidade do saber. 

Colonialidade aqui é entendida a partir de Mignolo (2016, p. 2) como uma “lógica subjacente 

da fundação e do desdobramento da civilização ocidental desde o Renascimento até hoje, da 

qual colonialismos históricos formam uma dimensão constituinte, embora minimizada”. Este 

conceito teria um início demarcado não se configurando como totalitário, surgindo “com a 

história das invasões europeias de Abya Yala, Tawantinsuyu e Anahuac, com a formação das 

Américas e do Caribe e o tráfico maciço de africanos escravizados” (idem). Em outras 
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palavras, a colonialidade seria um projeto de colonização de espaços, corpos, de 

conhecimentos e inclusive subjetividades.   

Cabe destacar que a expressão decolonial não pode ser confundida com “descolonial”. 

Defendemos o uso da primeira como feito por Walsh (2009, p.15-16), ela retira o “s” para 

distinguir o conceito clássico de “descolonização”, pois a intenção não é desfazer o colonial, 

mas sim provocar um posicionamento de transgressão, insurgência e intervenção. Então, o 

termo decolonial denota um caminho contínuo de luta no qual é possível identificar e 

visualizar “lugares” de exterioridade e construções alternativas (tradução livre). 

Foram analisadas também duas recentes monografias da UFF atinentes às questões 

pertinentes a este estudo. Uma escrita por Natan Moraes (2017) discute as relações étnico-

raciais na escola relatando a experiência antirracista também no IEPIC; sendo que a outra 

monografia de autoria de Elaine Chagas (2017) aborda a questão da beleza negra no mundo 

na moda.  

Para cumprir o objetivo analiso a proposta pedagógica desenvolvida por uma 

professora de Sociologia no IEPIC no estado do Rio de Janeiro. A elaboração deste trabalho é 

resultado da observação, participação e acompanhamento de seis turmas através do estágio 

docente obrigatório que me proporcionou a oportunidade de escolher uma instituição pública 

para agregar experiências a minha formação como professora de Sociologia. 

A partir do meu envolvimento nas rotinas das aulas de sociologia no IEPIC, descrevo 

e trago o percurso da Sala Griot e dos participantes em sua atividade, assim como das turmas 

que acompanhei. A observação ajuda a “identificar e obter provas a respeito de objetivos 

sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” 

(LAKATOS & MARCONI, 2003, p.191). 

A participação no estágio docente já era pressuposta, permitindo que para esta 

monografia utilizássemos a “observação participante” como metodologia de investigação. Ou 

seja, além de observar a rotina das turmas nas disciplinas de sociologia, houve uma interação 

com os alunos. Além das interações esporádicas (resposta e perguntas, convívio no pátio e 

refeitório, entre outras) lecionei juntamente com a colega Sofia Oliver dois tempos de aula 

para cada turma observada. Dois tempos extras foram lecionados por mim como critério 

avaliativo para a disciplina PPE IV. Isso permitiu um tipo de interação diferente para com os 

alunos. Nesta sala eu deixei de ser somente observadora externa dos acontecimentos e passei a 
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fazer parte ativa deles (BONI & QUARESMA, 2005, p.71), ali eu era estagiária, observadora, 

professora, mulher, da classe trabalhadora, etc.  

A observação se detém mais especificamente às aulas de sociologia para as turmas de 

1º e 3º ano do ensino médio, lecionadas pela professora Lídice Guerrieiro no ano de 2018. 

Entretanto minha inserção na escola iniciou-se no segundo semestre de 2017 na condição de 

estagiária docente pela disciplina PPE I, sendo supervisionada pela mesma professora.  

Entrevistas abertas foram realizadas com a professora fundadora da sala, Perses 

Canellas no dia 03 de outubro de 2018, com a professora de sociologia e minha supervisora de 

estágio docente, Lídice Guerrieiro em 18 de junho, com os alunos Adam no dia 27 de 

setembro e Jade no dia 7 de novembro do mesmo ano. As entrevistas foram todas 

“assistemáticas” (GOLDENBERG, 2015) com respostas espontâneas. De acordo com Miriam 

Goldenberg (2015, p.91) em seu livro A arte de Pesquisar “é bom lembrar que lidamos com o 

que o indivíduo deseja revelar, o que deseja ocultar e a imagem que quer projetar de si mesmo 

e dos outros”. As informações sobre a história e dados do IEPIC vieram de documentos 

oficiais da escola através de um encontro com a diretora da instituição no dia 27 de outubro de 

2018.  

Através de um levantamento bibliográfico traz-se a construção histórica do conceito 

raça e do racismo, a partir da perspectiva de Kabengele Munanga. Sérgio Buarque de Holanda 

é o ponto de partida da análise do tipo de colonização desenvolvido em nossas terras. 

Explicita-se a diferenciação da segregação social americana e brasileira assim como o 

pensamento sobre a miscigenação racial em Gilberto Freyre e o trabalho desenvolvido por 

Florestan Fernandes sobre a integração dos negros na sociedade de classes. Tratando da teoria 

Decolonial parte-se do pensamento de Luiz Fernandes de Oliveira e Vera Candau assim como 

o trabalho dos “Intelectuais Decoloniais4”. Renato Nogueira é um autor chave na 

diferenciação de um posicionamento afrocentrado ou decolonial e antirracista.  

A partir de uma situação ocorrida no campo, faz-se necessário abordar a diferença 

entre bullying e racismo, confusão que ocorre com certa frequência, uma vez que nosso país é 

                                                 

4 Grupo de intelectuais latino-americanos, de diversas áreas de conhecimento, que vem sendo lido e estudado no 

Brasil e dialogando com diversas pesquisas, principalmente na área de educação, a saber: o filósofo argentino 

Enrique Dussel, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, o semiólogo e teórico cultural argentino-norteamericano 

Walter Mignolo, o sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel, a linguista norte-americana radicada no 

Equador Catherine Walsh, o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado-Torres, o antropólogo colombiano 

Arturo Escobar, dentre outros (Oliveira, 2016). 
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caracterizado pela negação da existência do racismo, assim como a popularização do conceito 

de bullying escolar que muitas das vezes é utilizado de forma incorreta. Não se pode banalizar 

o uso do termo bullying ou esvaziá-lo, pois desta forma estaremos encobrindo outras formas 

de violência social.   

Foucault é trazido para confrontar o estranhamento por parte dos alunos sobre a 

suposta “falta de controle” de corpos na Sala Griot e bell hooks5 contribui com a negação da 

separação entre mente e corpo em sala de aula confrontando a ideia de força disciplinatória 

nas escolas.   

Revela-se necessário a demonstração para a comunidade de projetos decoloniais dessa 

importância, pois perpetuam uma atuação crítica dentro da escola, mostrando que a mudança 

é necessária e possível. Expondo tais informações e experiência visa-se contribuir para o 

debate sobre uma educação antirracista comprometida com a mudança social dentro de uma 

sala de aula. 

A monografia encontra-se estruturada em dois capítulos além desta Introdução e das 

Considerações Finais. O segundo capítulo é desenhado a partir dos olhares das ciências 

sociais sobre raça e racismo. Faz-se uma breve historização do conceito de raça e racismo, 

diferenciando racismo de preconceito e discriminação. Explicita-se que racismo é a negação 

de que “raça” é uma categoria social e expomos que não há consentimento sobre a 

classificação racial no país. Existem pelo menos três formas de categorização racial: a oficial 

feita pelo IBGE, a popular e a categorização do Movimento Negro. Passamos à história do 

racismo em nosso país a partir do legado do pensamento social brasileiro. Evidenciam-se 

também os princípios básicos da disciplina de sociologia escolar para concluir com o projeto 

de colonialidade e a configuração de uma educação decolonial  

No terceiro capítulo abordamos o locus da pesquisa que é a Sala Griot no Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho, mostrando sua história, bem como do IEPIC. Ademais, 

faz-se uma pequena explanação sobre quem são os Griots, a partir de Hampaté Bá, escritor e 

etnólogo malinês. Assim também, discute-se o momento atual da sala Griot e seu uso na 

disciplina de sociologia através das entrevistas com as docentes fundadoras, sublinhando seu 

espaço para a prática da educação decolonial e antirracista.   

                                                 

5 A autora prefere que seu nome seja escrito em minúsculo para que a atenção seja concentrada em sua 

mensagem ao invés de em si mesma. 
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CAPÍTULO DOIS – OLHARES DO CAMPO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E 

EDUCAÇÃO 

 

 

A partir do pensamento do antropólogo congolês e professor da USP, Kabengele 

Munanga, visa-se neste capítulo abordar a construção do conceito de raça e racismo com o 

intuito de explicitá-lo como categoria social - portanto construída - que demonstra que 

biologicamente todos os seres humanos são pertencentes a uma mesma raça (humana). 

O pensamento social brasileiro é abordado à luz de Gilberto Freyre que desenvolve 

uma análise que pela primeira vez vai de encontro à ideia da miscigenação racial como algo 

ruim para o desenvolvimento humano. Por outro lado, parece sugerir que havia uma relação 

de igualdade entre brancos e negros no Brasil resultantes da configuração colonial aqui 

existente. Entretanto a partir das pesquisas de Florestan Fernandes e Roger Bastide, enxerga-

se como resultado a não integração dos negros na sociedade de classes após a abolição da 

escravidão.  

O legado histórico da condição do negro como raça inferior existe até os dias de hoje, 

forçando aqueles professores críticos que acompanharam as mudanças e resultados científicos 

a desenvolver uma atitude antirracista em sala. Portanto a pergunta que pretendemos 

responder aqui é como é possível abordar tais conceitos para que haja uma tomada de 

consciência dos alunos da escola básica sobre estas questões raciais com o intuito de alcançar 

a emancipação crítica do alunado? 

 

2.1 – Delimitação de raça e de racismo 

É preciso contextualizar o racismo no Brasil para entendermos como nos dias de hoje, 

apesar da miscigenação de raças e etnias, ainda somos reprodutores de maneiras racistas de 

pensar e agir. Raça e etnia são conceitos diferentes e ainda existe muita confusão no uso dos 

termos. De acordo com Santos e Palomares (2010) raça refere-se ao âmbito biológico e foi 

utilizada para caracterizar determinados grupos socialmente definidos. As diferenças mais 

comuns referem-se à cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial, ancestralidade 
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e genética. Já etnia se refere ao conjunto de características culturais (religião, nacionalidade, 

filiação, etc.) compartilhadas por determinado grupo.  

Neste trabalho nos interessa as abordagens acerca de raça explicada pelo Prof. Dr. 

Kabengele Munanga (2003):  

 

No latim medieval era utilizado para designar linhagem ou grupo de pessoas 

com um ancestral comum e que, portanto compartilhavam características 

físicas em comum. Em 1684, o francês François Bernier emprega o termo no 

sentido moderno da palavra, para classificar a diversidade humana em grupos 

fisicamente contrastados, denominados raças. Nos séculos XVI-XVII, o 

conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações entre classes sociais 

da França da época, pois utilizado pela nobreza local que se identificava com 

os Francos, de origem germânica em oposição ao Gauleses, população local 

identificada com a Plebe. Não apenas os Francos se consideravam como uma 

raça distinta dos Gauleses, mais do que isso, eles se consideravam dotados de 

sangue “puro”, insinuando suas habilidades especiais e aptidões naturais para 

dirigir, administrar e dominar os Gauleses, que segundo pensavam, podiam 

até ser escravizados. Percebe-se como os conceitos de raças “puras” foi 

transportado da Botânica e da Zoologia para legitimar as relações de 

dominação e de sujeição entre classes sociais (Nobreza e Plebe), sem que 

houvessem diferenças morfo-biológicas notáveis entre os indivíduos 

pertencentes a ambas as classes. (2003, p.1) 

 

No ocidente, até o século XVIII, as explanações sobre o mundo vinham dos 

governantes e principalmente da Igreja Católica. Durante o Iluminismo, época em que aflora a 

racionalidade, os filósofos “laçam mão do conceito de raça já existente nas ciências naturais 

para nomear esses outros (os povos recém descobertos) que se integram à antiga humanidade 

como raças diferentes” (2003, p.2) grifo meu.  

Algumas características morfológicas eram utilizadas para determinar a raça, tais 

como a cor, a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do formato do crânio, o ângulo facial, etc. 

Ainda segundo Munanga o “crânio alongado, dito dolicocéfalo, por exemplo, era tido como 

característica dos brancos “nórdicos”, enquanto o crânio arredondado, braquicéfalo, era 

considerado como característica física dos negros e amarelos” (idem). Entretanto Franz Boas, 

antropólogo estadunidense no início do século XX, observa que a forma do crânio era muito 

mais influenciada pelo meio do que por questões raciais.  

As pesquisas comparativas na genética ao longo dos anos tiveram resultados tão 

diversos entre si que os estudiosos da área chegaram à conclusão de que a raça não é uma 

realidade biológica, mas apenas um conceito cientificamente inoperante. Ou seja, 

biologicamente raça não existe. Importante ressaltar que isso de forma alguma significa que 

os indivíduos são todos iguais, o problema trazido pelo autor é que os brancos hierarquizaram 
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as relações sociais, se colocando no topo dessa escala e os negros na base. Estabelecendo uma 

relação entre as características físicas e as psicológicas, os negros foram “escolhidos” para 

ocuparem o lugar dos estúpidos, desonestos, incapazes, subdesenvolvidos e os brancos 

consequentemente mais inteligentes, honestos, mais inventivos e, portanto, capazes de 

dominar os negros e escravizá-los. 

Para adentrar a discussão sobre racismo é preciso distinguir preconceito, 

discriminação e racismo. O preconceito é simplesmente uma ideia (ou opinião) preconcebida 

sobre determinada coisa, seja ela uma pessoa ou um grupo; normalmente é fruto de ignorância 

sobre certo assunto ou baseado em estereótipos. A discriminação é um ato, uma atitude com 

caráter negativo onde se evita ou segrega determinado grupo/pessoa por certa característica, 

podendo ser de qualquer natureza seja ela física, psicológica, financeira, etc. Já o racismo é a 

crença de que existem qualidades específicas de acordo com grupos raciais humanos a qual se 

pertence, tendo embutida nessa ideia uma hierarquização racial.   

Considera-se racista então a pessoa que nega a ideia de raça como uma categoria 

social e que por conta deste pensamento tem atitudes que classificam como inferior uma 

pessoa a partir de suas características fenotípicas. São as consequências desse tipo de 

pensamento, que foi desenvolvido ao longo dos séculos e que mesmo não tendo validade 

científica ainda faz parte do inconsciente coletivo daqueles que se acham no direito de “estar 

no topo da hierarquia”. 

A autodeclaração racial nasce a partir dessa ideia de que não existem raças humanas 

em termos biológicos, mas, a categoria raça pode ser usada como ferramenta sociológica. Não 

podemos dizer que alguém é de determinada raça a partir de simples características 

fenotípicas. Há um caráter complexo na identificação racial de um indivíduo, a identidade de 

raça se dá a partir da autoidentificação e do reconhecimento do grupo social o qual a pessoa se 

declara, ou seja, a identificação racial é relacional.  

Diferentemente de países como os Estados Unidos e a África do Sul que vivenciaram 

tipos de segregação oficializados pelo Estado, no Brasil a classificação racial dá-se 

basicamente a partir da aparência (cor). Oracy Nogueira (1954) contribui com a distinção 

entre “preconceito de marca” e o “preconceito de origem”, aquele que considera também a 

descendência – sistema americano, por exemplo.  

Elaine Chagas (2017) ao estudar questões sobre a beleza negra no mundo da moda 

percebe também que o fato de não ter havido um racismo institucionalizado no Brasil faz com 
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que muitas pessoas ainda tenham resistência à ideia de que há racismo no país. Impressão de 

senso comum uma vez que a maioria da população negra habita as regiões mais pobres e 

carentes e seus empregos geralmente são os menos valorizados, ou seja, é possível verificar 

pelas estatísticas a herança cultural racista da sociedade brasileira.  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Pnad 

(2016), divulgados pelo IBGE6 a população brasileira chegou a 205,5 milhões. Desses, 16,8 

milhões se autodeclaravam pretos, 95,9 milhões autodeclaravam-se pardos e 90,9 milhões de 

autodeclarantes brancos. Pode-se dizer, de acordo com esta pesquisa, que o Brasil é um país 

com 55% de sua população preta e parda. 

 Entretanto existe grande discussão se a categorização oficial implementada pelo 

IBGE, que opera com cinco categorias – branco, preto, pardo, amarelo e indígena - é ideal em 

países muito miscigenados como o nosso. Existem pelo menos três sistemas classificatórios 

no Brasil de acordo com Edward Telles (2003), o oficial, utilizado pelo IBGE, o popular, que 

opera com diversas nuances de cor e o sistema de classificação binário, operado pelo 

Movimento Negro, onde são utilizados apenas dois termos, negro e branco.  

Em sua monografia, Natan Moraes (2017) aborda a defesa pelo Movimento Negro do 

uso do termo “raça”, uma vez que seria uma forma de chamar atenção para a maneira 

“cordial” que o racismo opera no Brasil, evidenciando desta forma a problemática existente.  

Cabe colocar que este tema será abordado no capítulo subsequente.  

2.2. – Uma breve história do racismo no Brasil  

A norma social brasileira (sistemas de valores) foi implantada pelos portugueses ainda 

na época da colonização e até hoje vemos suas consequências. Quando eles invadiram nosso 

território fizeram com que todos acatassem de forma compulsória sua religião, seu idioma, 

suas crenças e valores sociais.  

A invasão portuguesa teve intenção comercial. As grandes navegações europeias 

tinham como intuído consolidar novas rotas comerciais e a colonização que aqui 

desenvolveram tinha caráter meramente exploratório. Sérgio Buarque de Holanda afirma em 

seu livro Raízes do Brasil que “o esforço dos portugueses distingue-se principalmente pela 

                                                 

6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradores - acesso em 29 de agosto de 2018 
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predominância de seu caráter exploração comercial” (2017, p.117). Sua intenção era 

simplesmente explorar os recursos naturais dessa nova terra para enriquecer e contribuir com 

o crescimento de Portugal (e somente o dele, não o da colônia), levando em conta sua 

inserção no capitalismo industrial que já se desenvolvia na Europa.  

Os portugueses brancos se entendiam como superiores aos outros (entendidos aqui 

como qualquer um que não tivesse pele clara, origem europeia, que não fossem da classe 

dominantes e não compartilhassem de sua cultura). Portanto, para suprir a necessidade da mão 

de obra necessária para o crescimento de suas produções na colônia escravizaram milhares de 

africanos.  

A diáspora africana se configura como esse tráfico de pessoas escravizadas do 

continente africano para outros locais do mundo. Essas pessoas vieram em condições 

extremamente precárias, desumanas. O projeto Slaves Voyages7, que nasce da ideia de criar 

um único conjunto de dados de múltiplas fontes referentes a viagens negreiras transatlânticas, 

contabiliza que 5.317.397  africanos embarcaram na África e que 4.679.356 

desembarcaram no Brasil entre 1501 e 1866 (extensão total de tempo coberto pelas 

estimativas). Verificamos nas duas imagens do mesmo projeto, que o Brasil foi o país que 

mais recebeu cativos africanos no mundo (imagem 1 – Map 1) e na imagem 2 - Map 8 

verifica-se que o caribe e a américa do sul receberam 95% dos escravos que aportaram nas 

Américas. 

   

Imagem 1 - Map 1: Overview of the slave trade out of Africa, 1500-1900. 

Fonte: http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps 

                                                 

7 http://www.slavevoyages.org/about/history - acesso em 29 de agosto de 2018 
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Imagem 2 - Map 8: Major regions where captives disembarked, all years.  

Fonte: http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps  

  

 

Esse tráfico se constitui como tráfico de pessoas, mas, sobretudo, como tráfico 

cultural. A partir da afirmação da superioridade dos europeus houve um esforço para o 

apagamento das crenças, valores e hábitos desses povos escravizados. A negação do outro é 

uma característica europeia muito forte nessa época. Entretanto esses povos de diferentes 

etnias resistiram de várias maneiras a esta imposição. Constatamos nos dias de hoje a 

influência africana em diversos aspectos de nossa cultura como na música, na dança e nas 

religiões. Porém, até o inicio do século XIX, as manifestações culturais relacionadas ao 

continente africano eram proibidas “pois não faziam parte do universo cultural europeu e não 

representavam sua prosperidade. Eram vistas como retrato de uma cultura atrasada8” 

(BRASIL, 2017). 

No início do século XX nos Estados Unidos havia uma segregação racial social 

(âmbito da vida cotidiana) e legal (reafirmada pela lei). Haviam banheiros separados para 

                                                 

8Disponível em:  http://www.brasil.gov.br/noticias/cultura/2009/10/cultura-afro-brasileira-se-manifesta-na-

musica-religiao-e-culinaria - acesso em 13 de agosto de 2018 
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pessoas “de cor”, quarteis diferentes para negros e brancos, assim como bairros também 

segregados com base na raça. Na África do Sul existiu o apartheid entre 1948 e 1994, que foi 

um regime de segregação social também baseado na cor das pessoas. Casamentos foram 

impedidos, escolas e hospitais divididos e somente pessoas brancas tinham acesso a cargos de 

poder político.  

A partir da década de 1930, Gilberto Freyre, principalmente com a obra Casa Grande e 

Senzala (1933), desenvolveu a ideia de que as diferentes “raças” conviveriam em iguais 

condições sociais no Brasil, uma vez que aqui não havia este tipo de segregação racial 

declarada. A originalidade da sua abordagem é que até então a miscigenação era vista como 

algo negativo para o desenvolvimento de um país. O autor então afirma que existiria um 

processo de “equilíbrio de antagonismos” (pretos e brancos, senhor e escravo, colonizador e 

colono) que permitiria "o encontro, a intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições 

diversas, ou antes, antagônicas de cultura." (Freyre, 1975, p.52) 

Com a ascensão do fascismo e após a segunda guerra mundial, a UNESCO9 teve 

particular interesse na suposta democracia racial que existia no Brasil. Arthur Ramos, em 

meados de 1949, enquanto diretor do departamento de Ciências Sociais da organização no 

país apoiou o aumento de pesquisas antropológicas e sociológicas relacionadas ao tema 

étnico-racial (Maio, 1997a). Roger Bastide, na época professor da USP10, foi convidado a 

desenvolver um dos projetos por ser referência nos estudos relativos à cultura afro-brasileira. 

O professor estende o convite a seu ex-aluno e assistente, Florestan Fernandes que já havia 

dedicado seus primeiros estudos à análise do folclore e as sociedades indígenas.  

As pesquisas dos sociólogos resultam na obra “A integração do Negro na Sociedade 

de Classes” (Fernandes, 2008a; 2008b), publicada originalmente em 1965. Nela será 

desconstruída através de diversas pesquisas a suposta democracia racial brasileira. Um dos 

dados observados é que o racismo atravessa o mercado de trabalho e faz com que grande parte 

da população pobre brasileira seja composta por negros.  

 A partir do material teórico e metodológico produzido por Florestan e Bastide, foi 

possível observar que as contradições e assimetrias sociais e culturais presentes na sociedade 

                                                 

9 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/ - acesso em 13 de agosto de 2018 
10 Universidade de São Paulo.  
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escravagista permaneceram após a abolição e foram absorvidas pelo novo formato social. A 

sociedade de classes somente redefiniu tais assimetrias raciais. Um dos destaques dessa 

pesquisa foi à inovação nos métodos já que ele foi pioneiro no diálogo com líderes e 

representantes dos movimentos negros de São Paulo. Mas não só negros fizeram parte desse 

grande estudo, participaram também brancos de famílias tradicionais e imigrantes, pessoas 

dos setores industrial, comercial e de serviços e grupos de intelectuais também tinham 

encontros semanais. Os pesquisadores não só levaram os grupos estudados para dentro da 

USP como utilizaram de diferentes métodos para “ter acesso às manifestações raciais da 

população”, questionários, entrevistas ocasionais e formais, técnicas de biografia ou histórias 

de vida, entre outras (SOARES et al., 2002). 

Podemos entender as questões sociais a partir de dois pontos de vistas distintos numa 

sociedade capitalista: da classe dominante, ou, da classe dominada. A pesquisa de Florestan 

nos traz uma visão de alguém da classe dominada, filho de uma doméstica, diferente de 

Gilberto Freyre que era filho de um juiz. Em entrevista para o programa Vox Populi em 

198411, Florestan Fernandes diz que apesar da condição racial ser muito importante e o negro 

vivenciar mais elementos discriminativos que os brancos, a questão da luta de classes deveria 

transcender as questões raciais. Pois pensando em luta de classes trabalharíamos com a ideia 

de “explorados” e “exploradores”. Uma vez que seria necessário combinar raça e classe para 

entender o antagonismo social que não permite que a democracia brasileira (que é um regime 

político, econômico, cultural e social) estabeleça igualdade entre os cidadãos.  

Retomemos então: após a abolição da escravidão, não houve para o negro quaisquer 

políticas públicas que incentivassem sua agregação à sociedade de classes, nem qualquer 

incentivo aos estudos ou a contratação como trabalhador remunerado. As políticas 

imigratórias foram incentivadas como forma de suprir a necessidade de mão de obra, 

ignorando desta forma a grande população negra liberta, numa continuação do tratamento 

dessas pessoas como incapazes ou não merecedores de um salário.  

Neste sentido, afirmamos que existe um racismo estrutural e estruturante da sociedade 

brasileira. Não se admite ser racista tanto no âmbito privado como no público com base no 

argumento de que a miscigenação trouxe uma relação harmoniosa entre as diferentes raças 

                                                 

11 https://www.youtube.com/watch?v=x-MsLXgrBdo – acesso em 24 de outubro de 2018.  



 

26 

 

aqui presentes. O conceito de racismo estrutural demonstra que o racismo transcende o âmbito 

da ação individual. As instituições reproduzem as condições para o estabelecimento da ordem 

social e a manutenção do poder dos grupos que já o possuem. Isso significa que “assim como 

a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente – com 

todos os conflitos que lhes são próprios -, o racismo que esta instituição venha a expressar é 

também parte desta mesma estrutura” (ALMEIDA, 2018 p.36). Nas palavras do autor “as 

instituições são racistas porque a sociedade é racista” (idem), grifo meu.  

 

2.3. Configuração de educação decolonial. 

Então como combater o racismo estrutural da sociedade através da educação básica? 

Ao que nos cabe, na disciplina de sociologia, temos dois princípios norteadores básicos. O 

estranhamento e a desnaturalização. Estranhamento é o caráter de distanciamento dos 

acontecimentos a nossa volta, estranhar a realidade ao nosso redor. Essa sensação de espanto 

diante dessa realidade levar-nos-ia para o estudo mais aprofundado dessa realidade. A 

desnaturalização é o esforço para que se perceba que as coisas não são “naturais”, não são 

daquela maneira por que é assim, sempre foi e sempre será. A sociologia, portanto, teria o 

objetivo de expor o caráter histórico e de eterna construção e reconstrução, dos fenômenos 

sociais (MORAES & TOMAZI, 2008).  

A proposta de uma educação decolonial tem como fundamento a ideia de que existiu 

um controle da produção de conhecimento e sua difusão, a partir do processo de colonização. 

O projeto de colonialidade pressupõe uma hierarquização de povos e cultura, e, portanto, 

hierarquiza também as capacidades cognitivas e a produção do conhecimento científico. Ou 

seja, somente os colonizadores, brancos, homens, europeus seriam capazes de produzir um 

conhecimento válido e universal.  

Entretanto entendemos que essa hierarquização atende aos interesses de determinado 

grupo, impedindo que conhecimentos produzidos em outros locais do globo sejam validados e 

difundidos para que a elite dominante mantenha seu controle e poder. É um ciclo que precisa 

ser rompido. A educação decolonial visa assim valorizar as produções desenvolvidas em 

locais e por grupos subalternizados historicamente com o intuito de romper a dominação 

epistemológica.  
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Por conta da própria estrutura da academia muitas vezes nem chegamos a conhecer 

produções científicas que não sejam europeias ou americanas, exceto um ou outro autor que 

ganhe visibilidade por alguma razão. A própria Lei 10639/03 traz para a Sociologia escolar a 

“necessidade de um outro tipo de produção pedagógica e epistemológica que tenha um 

compromisso com uma educação antirracista” (OLIVEIRA, 2014 p.82), ou seja, em nossa 

interpretação a lei propõe uma decolonização do currículo.  

Neste sentido o professor de sociologia tem uma responsabilidade sobre sua atuação 

frente aos conteúdos dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 12 (PCN). O 

PCN afirma a existência de dois eixos fundamentais da tradição sociológica: 

 

A relação entre indivíduo e sociedade, a partir da influência da ação 

individual sobre os processos sociais, bem como a importância do processo 

inverso, e a dinâmica social, pautada em processos que envolvem, ao mesmo 

tempo, porém em gradações variadas, a manutenção da ordem ou, por outro 

lado, a mudança social (BRASIL, 2006). Grifos do autor. 

 

 

Vemos então que a proposta da uma educação decolonial não está fora da alçada do 

professor, uma vez que faz parte do nosso PCN explicitar como a dinâmica social afeta a 

manutenção ou mudança da ordem vigente, assim como essa dinâmica afeta diretamente a 

esfera pessoal. A proposta é justamente esta, explicitar as forças exteriores e anteriores à 

nossa existência social e que a partir de uma visão e atitude crítica é possível ser alterada.  

 Já é uma das responsabilidades da sociologia fazer com que os alunos tenham uma 

postura mais crítica frente a seu cotidiano. Em trecho do artigo 2ª da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional13 fica claro que a educação “tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania” (BRASIL, 1996). 

Quero dizer com isso que a partir do momento que existe a consciência do projeto de 

colonialidade e as desvantagens sociais que os negros (por conta desse processo) ainda 

vivenciam é preciso explicitá-lo para todos os alunos (negros e brancos) com o intuito de que 

as pessoas que ocupam posições periféricas também sejam capazes de exercer sua plena 

cidadania, o que muitas das vezes o são negados.  

                                                 

12 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf - acesso em 20 de novembro de 2018. 
13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm - acesso em 20 de novembro de 2018. 
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A pedagogia decolonial traz a ideia de um pensamento crítico a partir daqueles 

subalternizados historicamente pela força capitalista europeia, juntamente com um “projeto 

teórico voltado para o repensamento crítico e transdisciplinar, em contraposição às tendências 

acadêmicas dominantes de perspectiva eurocêntrica de construção do conhecimento” 

(WALSH, OLIVEIRA, CANDAU, 2018, p.3).  

Historicamente, derivada da subalternização de determinados povos, o conhecimento 

científico validado nas instituições educativas tradicionais brasileiras, foi desenvolvido por 

determinado grupo de pessoas (homens brancos) em um determinado local do mundo 

(Europa). A educação decolonial questiona este tipo de conhecimento geograficamente 

determinado e critica a forma com que este conhecimento foi imposto como “verdade 

universal” através da história, invisibilizando e silenciando, de outro lado, os conhecimentos 

desenvolvidos em outros pontos geográficos. O conhecimento validado é o que vem das 

metrópoles e não o das colônias, ou seja: é dos vencedores e não o dos vencidos.  

A partir da colonialidade “a Europa pode produzir as ciências humanas com um 

modelo único, universal e objetivo na produção de conhecimentos, além de deserdar todas as 

epistemologias da periferia do ocidente” (Oliveira, 2016, p.1). Existe o esforço para denunciar 

a ideia de dependência da produção intelectual dos países subalternizados à produção 

intelectual hegemônica europeia. Ainda existe nas escolas um pensamento coletivo de senso 

comum de que as produções científicas nacionais têm pouca qualidade em comparação às 

produções europeias. Afinal de contas, a maioria dos autores estudados é estrangeiro, sendo 

necessário um esforço por parte do professor para mudar tal cenário, caso contrário é só a este 

tipo de conteúdo que os alunos terão acesso. 

No artigo “O que é educação decolonial” de Luiz Fernandes de Oliveira (2016) são 

explicitados alguns conceitos e formulações dos “intelectuais decoloniais14”. Dentro da 

perspectiva desses autores o projeto de colonialidade, como dito anteriormente, classificou de 

acordo com seus próprios interesses a população do planeta de forma que a própria produção 

epistemológica controla e mantém o poder e a continuidade dessa forma de produzir 

conhecimento. Isso se torna um padrão de poder que “ao invés de estar limitado a uma relação 

formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à forma como o trabalho, o 

                                                 

14 Ver referência nº 3. 
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conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do 

mercado capitalista mundial e da ideia de raça” (Maldonado-Torres, 2007, p.131).  

Agindo juntamente com esta forma de controle de conhecimento está o racismo 

epistêmico. Nesta classificação hierárquica entre raças humanas não só as capacidades físicas 

dos subalternizados foram inferiorizadas, mas também as faculdades cognitivas, logo o sujeito 

racializado não seria capaz de produzir conhecimento científico.  

A pedagogia decolonial, portanto se configura como o esforço para “expressar o 

colonialismo que construiu a desumanização dirigida aos subalternizados pela modernidade 

europeia e pensar na possibilidade de crítica teórica à geopolítica do conhecimento” (Oliveira, 

2016, p3). É preciso produzir uma nova forma de produção do conhecimento que tenha 

consciência do processo de colonialidade do saber. Em suma, a educação decolonial 

configura-se como uma alternativa para implementação da Lei 10.639/03, indagação 

norteadora dessa monografia. 
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CAPÍTULO TRÊS - A SALA GRIOT NO IEPIC COMO ESPAÇO DE 

EDUCAÇÃO DECOLONIAL 

 

 

Para darmos continuidade a análise de uma educação decolonial, traremos neste 

capítulo uma breve história do IEPIC, para em seguida, situar a Sala Griot nesse contexto 

escolar.  Desta forma, buscamos demonstrar até que ponto a Sala Griot configura-se como um 

espaço de educação decolonial. 

Consideramos fundamental analisar a Sala Griot desde o momento de sua fundação 

pela professora Perses Canellas, uma vez que os objetivos fundamentais da sala se mostram os 

mesmos independentemente da aposentadoria de Perses. A Sala Griot continua existindo e 

cumprindo seu papel através da iniciativa de outras professoras que ocuparam este espaço. 

 

3.1. A Sala Griot no IEPIC 

O IEPIC é uma escola pública estadual de Niterói, região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Originalmente fundada como “Escola Normal” em 1835 tinha como objetivo formar 

professores para a educação primária. Foi absorvida na Reforma do Ensino em 1847 pelo 

“Liceu Provincial” (atual Liceu Nilo Peçanha), mas reinaugurada pelo Imperador Pedro II em 

29 de junho de 1862 - neste ano inclusive foi permitido o ingresso de mulheres. Passa por 

diversas outras mudanças, é fechado, absorvido, reaberto e vai de reforma em reforma 

alterando-se até ser denominado em 1965 como o conhecemos hoje: Instituto de Educação 

Ismael Coutinho. Ismael Coutinho foi professor do estabelecimento, onde lecionou as cadeiras 

de grego, latim e gramática histórica. Também exerceu cargos políticos e foi um filólogo de 

renome internacional15. 

Atualmente o IEPIC oferece o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Correção de 

Fluxo (modalidade de ensino com objetivo de adequar a idades e série dos alunos) e o Ensino 

Médio que é estruturado em 1º, 2º e 3º ano e até os dias de hoje é caracterizado pela 

modalidade de ensino Normal.  A escola possui pouco menos de 1.000 alunos distribuídos em 

                                                 

15  http://www.educacaopublica.rj.gov.br/jornal/materias/0016.html  

http://infoiepic.xpg.com.br/historia.htm  em 27 de junho de 2018 na Revista Online da própria escola 
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quatro prédios e separações definidas para seus segmentos de ensino e ocupa uma área de 

aproximadamente 5.000m².  

Ao entrarmos na escola nos deparamos com um grande pátio e uma quadra 

poliesportiva. Ao lado direito desta quadra, no bloco B, estão localizadas as salas dos alunos 

mais novos, do ensino fundamental. Ao lado esquerdo, no bloco A situam-se no térreo as 

salas da diretoria, uma pequena cantina e as salas do ensino médio localizadas nos andares 

superiores (existe o térreo e mais três andares em cada bloco).  

Atrás desta quadra principal existe um pequeno bloco de salas menores, todas no 

térreo. São ao todo cinco salas e um banheiro (que não utilizamos por falta de portas). Duas 

das salas estão em uso. Uma delas é a Sala Griot e a outra, que foi inaugurada quando ainda 

estava escrevendo este trabalho, é a Sala de Corporeidades e Movimentos.  

O IEPIC atrai jovens de diversos grupos étnicos e socioeconômicos, embora na sua 

maioria de classes sociais menos favorecidas e de residência em comunidades de várias áreas 

de Niterói e do seu entorno como, por exemplo, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. 

 No ano de 2016, em todo Brasil, houve um movimento de ocupação das escolas 

públicas pelos alunos secundaristas. Eles estavam insatisfeitos com as propostas educacionais 

do governo Temer16, principalmente a PEC 24117 (apelidada de PEC do Fim do Mundo) que 

previa o congelamento por 20 anos dos investimentos públicos inclusive no setor educacional 

e a Reforma do Ensino Médio que previa a mudança estrutural no sistema de ensino.  

O IEPIC foi a primeira escola de Niterói a aderir a greve estudantil em abril de 2016. 

A escola foi reconfigurada com cartazes e faixas e o uso do espaço foi modificado de forma a 

atender as demandas dos estudantes. O período de ocupação18 não será analisado neste 

trabalho, pois configura um período de suspensão de regras e do funcionamento cotidiano da 

escola, mas uma pesquisa futura deverá ser feita em trabalho dedicado, pois é de valiosa 

importância. 

                                                 

16 Michel Temer, Presidente na época.  
17 https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351#marcacao-conteudo-

portal - acesso em 29 de novembro de 2018 
18 Para mais informações sobre o período de ocupação no IEPIC, verificar: 

http://www.anped.org.br/news/ocupar-resistir-lutar-pra-garantir-ocupacoes-de-tres-escolas-estaduais-em-niteroi-

rj-2016 - acesso em 29 de novembro de 2018 
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 A Sala Griot foi fundada pela professora Perses Canellas, graduada em geografia, 

filha de pai negro e mãe branca. Assim que se formou no curso pedagógico, começou a 

lecionar, interessando-se por questões raciais não só por se deparar com o racismo em sala de 

aula, mas por sua origem. Durante a entrevista realizada, ressaltou que o conflito familiar e as 

atitudes racistas dentro de sala faziam com que ela se questionasse e buscasse entender os 

motivos para tais conflitos. Para tal graduou-se com licenciatura plena em Geografia na UFF e 

fez sua pós-graduação em Raça, Etnia e Educação no Brasil na mesma instituição. Trabalhou 

no Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, PENESB, por nove anos 

saindo para iniciar seu mestrado em Educação e Questões Raciais também na UFF.  

Por trinta e dois anos, Canellas exerceu a docência em uma escola de São Gonçalo, 

sendo essa sua matrícula mais antiga. Começou com as turmas de 1ª a 4ª série (hoje 2º a 5º 

ano) e após concluir a graduação obteve sua ascensão já como professora de geografia e 

trabalhou com as turmas de 5ª a 8ª série (hoje 6ª ao 9º ano). Trabalhou também no Colégio 

Municipal Presidente Castelo Branco com as turmas de ensino Normal de 1º a 3º ano e em 

outros locais.  

Iniciou seu trabalho no IEPIC no ano de 2008 e como a Lei 10639 já havia sido 

aprovada em 2003, reflete sobre as possibilidades de agência para com as questões raciais 

dentro de sala de aula. Conta que era muito difícil abordar a questão do racismo na escola, 

existia muita gente que afirmava que racismo não existia e que um aluno apelidar o outro de 

“carvão” era somente brincadeira ou apelido. 

Desde 2004 existia o projeto A cor da Cultura, um projeto do Governo Federal em 

parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e outros 

agentes19.  No documento de “Marco Conceitual20” explicam-se os objetivos do projeto que 

são “criar materiais audiovisuais sobre história e cultura afro-brasileiras; valorizar iniciativas 

de inclusão, dando visibilidade a ações afirmativas já promovidas pela sociedade; contribuir 

                                                 

19 O projeto “A Cor da Cultura” é uma parceria entre o Canal Futura, o CIDAN – Centro de Informação e 

Documentação do Artista Negro, a SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

a TV Globo, a TV Educativa e a Petrobras, visando unir esforços para a valorização e preservação do patrimônio 

cultural afro-brasileiro.  
20 Disponível em: http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/Marco%20Conceitual.pdf - 

acesso em 17 de novembro de 2018 
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para a criação de práticas pedagógicas inclusivas”. (BRASIL, 2005). Ou seja, foram 

desenvolvidos materiais didáticos21 como suporte para se trabalhar a lei com os estudantes.  

O professor Valter Roberto Silvério, associado do Departamento e do Programa de 

Pós-Graduação de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar desenvolveu 

uma avaliação do projeto e considerou, entre outros indicativos, que após a implementação do 

Programa “79% dos alunos e 85,3% dos professores estavam mais sensíveis quanto à 

necessidade de eliminação de práticas discriminatórias” destacando que o projeto era “a 

iniciativa mais estruturada e sistemática em torno da valorização da cultura africana e afro-

brasileira, ajudando a reduzir o “fenômeno da invisibilidade” nas escolas participantes”. 

Assim como “a criação de raízes em boa parte das escolas (mediante a revisão de propostas 

curriculares, a discussão do projeto político-pedagógico ou criação de grupos de estudo em 

torno dos temas)”. Entretanto ressaltou que havia como limites e desafios “o baixo 

investimento financeiro das SME22; a fluidez ou inexistência de acompanhamento, pelos 

órgãos municipais; a participação restrita de outros atores no planejamento das ações 

(universidades, ONGs e outros grupos culturais e religiosos etc.)” (SILVÉRIO, 2009).  

No IEPIC, Perses começou a trabalhar o material com seus alunos do ensino 

fundamental (5ª a 8ª série na época) em sala de aula, passava os vídeos na sala de vídeo e 

fazia as discussões posteriormente em grupo. Nessa época, por conta da redução da carga 

horária de disciplinas, surge uma disciplina chamada ATICOM (posteriormente chamada de 

Atividades Complementares e que compõe a grade do segmento até hoje) com o intuito de 

desenvolver novos projetos, e, também evitar o desligamento de professores.  

Por um convite da coordenação da escola, Canellas assume a disciplina ATICOM com 

a esperança de desenvolver um projeto para a aplicação da Lei 10639/03 e trabalhar de forma 

mais estruturada com as questões da desigualdade étnico-racial. A professora conta que ao 

iniciar a disciplina ela apresentava a Lei 10639/03, explicava seu conteúdo, os motivos de sua 

existência e as lutas do movimento negro. Canellas desenvolvia alguns trabalhos sobre 

                                                 

21 O kit do programa é composto por 03 cadernos para professores com dicas de utilização do conteúdo; 

Glossário – Memórias das palavras; CD Gonguê – A herança africana que construiu a música brasileira; 01 jogo 

educativo – Heróis de todo mundo. 08 fitas VHS - Nas fitas estão reunidos episódios produzidos por cinco séries 

do Canal Futura especialmente para o projeto A Cor da Cultura. São eles: Livros Animados (3 fitas, com 10 

episódios), Nota 10 (1 fita, com 5 episódios), Mojubá (2 fitas, com 7 episódios), Ação (1 fita, com 4 episódios), 

Heróis de Todo Mundo (1 fita, com 30 heróis). Há uma versão em CD room.   
22 Secretaria Municipal de Educação.  
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referida lei com os alunos, com o intuito de evitar quaisquer problemas possíveis, ela colava a 

lei no caderno dos alunos e depois seguia um roteiro mais ou menos como nos conta abaixo: 

 

Começava com África, depois chegava no Brasil e a influência dos africanos 

aqui, sua presença, a questão da escravidão. Desmistificando e 

desconstruindo que negro não é escravo, que ele tem uma origem africana. 

Que o escravo foi uma condição, que ele foi obrigado né? E ai isso tudo eu ia 

esclarecendo para eles. Depois discutindo a questão do preconceito. A 

influência dessa africanidade na nossa cultura. Até chegar no ponto 

nevrálgico. Religião. Mas eu nunca! Eu nunca falo isso no início. E sempre 

digo isso hoje, quando eu dou capacitação para os professores, nunca chegue 

por esse lugar (...). Eu deixava até que eles iam pedir (os alunos). Chega 

aquele momento que eles perguntam ‘e a Macumba? Mas e o Candomblé? 

Mas e a Umbanda? Mas e o Orixá?’ Ai está na hora de falar. Ai eu ia falando, 

ia fazendo atividades e a coisa ia muito bem.  (CANELLAS, 2018) 

 

Durante a entrevista, Perses Canellas diz que os alunos adoravam a aula, apresentando 

enorme interesse. Paravam no pátio para dizer que queriam assistir também “aquela aula 

ATICOM”, por causa das “aulas de Michael Jackson”, fazendo referência às aulas que 

abordaram a questão na época da morte do cantor e o movimento Black Power23 nos Estados 

Unidos. Diversos outros exemplos de temas de aulas poderiam ser levantados como funk, hip 

hop, blues, capoeira; temas com os quais os alunos já conviviam em suas vidas extraescolares. 

Então, Canellas unia o que os próprios alunos levavam de experiências vividas para uma 

discussão em sala de aula com base teórica e assim aplicava a lei em sala.  

Dois anos se passaram com a professora nesta cadeira e houve a mudança do projeto 

na escola. A partir daquele momento seria explorado o projeto “Paulo Freire: ler para ler o 

mundo” onde seria trabalhada leitura e matemática. Portanto, o projeto de Perses não seria 

revalidado já que ela “só queria falar sobre questão racial”. Uma semana após essa notícia, a 

qual foi totalmente dedicada para pensar um novo projeto que se adequasse ao da escola, 

Perses idealizou um novo projeto.  

Já com dois anos de experiência no trabalho sobre questões raciais em sala, Perses 

percebe que a questão do afeto era muito importante. Ela entendeu que trabalhar questões 

raciais mexia com os afetos dos alunos, envolvia a emoção de todos, com questões familiares, 

ancestralidade, pais e mães, religiosidade, tudo que perpassa a vida e isso precisava ser 

                                                 

23 Movimento político, social e cultural ocorrido por volta dos anos 1960 e 70 nos Estados Unidos que valorizava 

o orgulho racial e o poder da negritude.  
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trabalhado de uma maneira delicada e gentil. E a literatura seria uma via maravilhosa para 

fazer esta ligação. Ato que já estava sendo posto em prática, Perses já trabalhava com contos, 

poesias, músicas e textos literários uma vez que os alunos se interessavam e recebiam muito 

bem as questões propostas através deste método.  

Assim nasce o projeto Espaço de Leitura Griot: ouvindo, contando e recontando 

histórias. Foi idealizado todo um lugar, uma sala tematizada, onde seria trabalhada a tradição 

oral, inspirada nos Griots africanos. Na época a escola estava sofrendo um desmonte, o 

segmento primário até a 4ª série (atual 5º ano) já estava sendo municipalizada e havia salas 

ociosas.  

Perses conseguiu uma dessas salas, uma antiga biblioteca abandonada da pré-escola. O 

espaço era grande, tinha um banheiro e pias e uma estante cheia de livros, mas tudo muito 

sujo. Perses, sozinha, fez uma grande limpeza (que durou um mês inteiro) e decorou de forma 

temática a sala. Comprou esteiras, cortinas, pequenos objetos decorativos e levou de sua 

própria casa outras coisas como caixas de som, uma pequena televisão e outros objetos que se 

faziam necessários para o melhor desenvolvimento das aulas. O projeto previa desenvolver 

com os alunos a identificação das contribuições da História da África e dos Negros, a partir da 

prática da oralidade até chegar à escrita. O canto, a poesia, o conto, o mito, as lendas, as 

narrativas e o teatro se configuravam como ações pedagógicas que fortaleciam e incentivavam 

a oralidade e a escrita. 

Cabe dizer que os Griots, na cultura africana, são “contadores de histórias” que 

mantêm a memória coletiva viva de uma determinada comunidade. Eles são os guardiões, 

intérpretes e cantores da história oral de muitos povos africanos. Eles narram as tradições e os 

acontecimentos de um povo para que elas não sejam esquecidas24. Os griots tiveram origem 

no Mali, oriundo do Império de Mandengue. Responsáveis por guardar e transmitir a história 

dos reis e de seu povo, os griots são treinados na arte da palavra desde a infância e entre eles 

existem os que exercem o ofício de historiadores, genealogistas, contadores de histórias, 

poetas, músicos que cantam e tocam o tantã. (Hampaté Bá, 1980). 

A Sala Griot recebe esse nome pela inspiração na metodologia griot de ensino focada 

na transmissão oral de conhecimento. As esteiras em roda propõem circularidade e 

                                                 

24 Matéria feita pelo Goethe-Institut de Johannesburg com o Griot, Bakary Koita – disponível em 

http://goethe.de/ins/za/prj/wom/osm/en9606618.htm - acesso em 30 de julho de 2018 
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horizontalidade nas relações entre alunos e professores. A decoração da sala está ligada as 

representações afrodescendentes (fotos, banners, desenhos, etc). Chimamanda Adichie (2009), 

escritora nigeriana, fala sobre o poder que é contar uma história, uma vez que se criam fatos 

sobre determinado grupo: “poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra 

pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa”25, portanto a estante está cheia de 

livros (infantis e juvenis) com histórias que abordam a negritude a partir dos negros. Livros 

como Justiça dos escravos de Esther Gonçalves, O casamento da princesa de Celso Sisto, 

Saudade da Vila de Luiz Galdino, O boi Aruá de Luís Jardim, entre outros. 

Para refutar críticas que sugerem dúvidas à fidelidade das informações transmitidas de 

forma oral, o historiador Hampate Bâ, um estudioso das tradições orais africanas nos diz:  

 

Para alguns pesquisadores, o problema se resume em saber se a transmissão 

oral, enquanto testemunho de acontecimentos passados merece a mesma 

confiança concedida à transmissão escrita. A meu ver, esta colocação é 

errônea. Em última análise, o testemunho, escrito ou oral, é sempre um 

testemunho humano, e seu grau de confiabilidade é o mesmo do homem. O 

que se questiona, além do próprio testemunho, é o valor da cadeia de 

transmissão à qual o homem está ligado, a fidelidade da memória individual 

e coletiva e o preço atribuído à verdade em determinada sociedade. Ou seja, 

o elo que une o homem à Palavra. (1980, p. 17) 

 

Perses foi chamada pela coordenadoria de educação para expor o trabalho que estava 

desenvolvendo como forma de incentivar e divulgar tais tipos de projetos. Por duas vezes 

recebeu grupos de professores para conhecer o espaço, assim como diversos alunos; 

estagiários de história, ciências sociais, pedagogia, letras que sugeriam novas atividades e 

abordagens. Familiares também foram até a Sala Griot para se inteirar do assunto. Perses 

vendo o interesse de pessoas externas à escola foi chamando jornalistas, escritores, músicos 

para discutir a temática étnico-racial. Ela relata que os alunos se sentiam importantes com 

essas visitas, eles faziam perguntas e também respondiam as que eram direcionadas a eles. 

Em função de toda essa divulgação, a equipe do projeto A Cor da Cultura foi até a Sala Griot 

                                                 

25 Palestra proferida para a Conferência Anual – TED Global 2009 – 21 a 24 de julho – Oxford, Reino Unido - 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc - acesso em 30 de setembro de 2018 
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para fazer filmagens e entrevistas26, o que ocasionou a ida de Perses a TVE27 em duas 

ocasiões para participar de programas educativos com temas relacionados a seu trabalho.  

Ao longo dos anos Canellas teve que superar diversos impedimentos institucionais, 

mas por motivos pessoais prefere não expô-los neste momento. Simplesmente ressalta que 

foram muitos obstáculos28 superados para chegar ao sucesso de seu projeto e que como tática 

para evitar tais obstáculos ela torna seu projeto público. No dia 13 de junho de 2009 o projeto 

foi matéria no jornal O Globo Niterói (imagem 3). Após a matéria nos conta que os boicotes 

se tornaram mais sutis por conta da possibilidade de virar um escândalo para a escola.  

 

 

Imagem 3. Fonte: http://espacogriot.blogspot.com/  

 

                                                 

26 Entretanto ela nos conta que no dia das filmagens nenhum membro da direção foi até a sala ou prestou 

qualquer auxílio à ela. Como se propositalmente a deixassem trabalhar sozinha.  
27 Emissora de Televisão brasileira sediada no Rio, fundada em 1975 e extinta em 2007, dando espaço a TV 

Brasil. 
28 Ela nos exemplifica poucos exemplos como o sumiço das chaves da sala Griot, o discurso de que “este não era 

seu lugar e que ela deveria abdicar de seu projeto”, impedimento da participação do PIBID em suas disciplinas e, 

falta de incentivo de verbas.  
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Em resumo, no meio desse sucesso da Sala Griot e o projeto de leitura, Perses recebeu 

a informação de que teria que abdicar da disciplina ATICOM e retornar à geografia. A única 

exigência que ela faz nesta ocasião é que as aulas de geografia seriam lecionadas na Sala 

Griot e assim foi. Ela então permeia todo o conteúdo de geografia com questões étnico-raciais 

e continua tendo sucesso com os alunos e trabalhando as questões relativas à Lei 10639/03 

dentro da disciplina de geografia.  

Quando a parte em que estava localizada a Sala Griot foi municipalizada, Canellas faz 

a mudança para outra sala abandonada dentro da área (atual) do IEPIC, realizando o mesmo 

processo de limpeza e ornamentação. No entanto, desta vez os alunos a ajudaram de forma 

voluntária. Entretanto a data de aposentadoria de Perses estava chegando e o número de 

turmas designadas para ela estava cada vez diminuindo mais. Em janeiro do ano 2014 quando 

ela chega à direção para saber quais turmas seriam de sua responsabilidade ela recebe a 

notícia de que não havia nenhuma turma disponível.  

Ao meio de uma grande discussão ela recebe a notícia de que seu processo de 

aposentadoria está pronto, disponível para que ela entrasse com o processo na 

coordenadoria.29 Assim Perses o fez. A escola estava passando por um desmonte, sendo que a 

docente estava extremamente desgastada. Ela entendeu que era a hora de fechar um ciclo de 

sua vida e se aposenta.  

Um ano depois Perses volta à escola a convite de Lídice para a reinauguração da Sala 

Griot.  Lídice é a professora no IEPIC desde 2005. Formada em Ciências Sociais pela UFRJ 

em 1994, fez pós-graduação em História e lecionou por 15 anos essa disciplina em uma escola 

Municipal do Rio de Janeiro. Sentia certo incomodo fazendo isso uma vez que não era sua 

formação inicial. Em 2010 passa no concurso para lecionar sociologia na FAETEC30 e pede 

exoneração da escola do Rio. Inicia o mestrado em Educação na UFRJ31 em 2011 e em 2018 

finaliza seu doutorado onde a temática estudada refere-se às atuais formas de dominação com 

recorte de classe através do papel epistêmico desempenhado pela denominada gramática do 

social. É a partir deste momento, pouco depois da reinauguração, que começo minhas 

                                                 

29 A professora já havia dado entrada na documentação para aposentar, entretanto houve alguns problemas 

burocráticos (que não serão mencionados neste trabalho) que ocasionou um retardamento no processo. 
30 Fundação de Apoio à Escola Técnica é uma instituição de ensino técnico pública brasileira; vinculada à 

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Rio de Janeiro. 
31 Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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observações de campo através dos estágios. Dando continuidade ao estudo seguiremos para a 

parte da análise etnográfica desta monografia.  

 

3.2. Contextualização do campo  

Acompanhei durante o ano letivo de 2018, seis turmas, sendo três turmas do primeiro 

ano do ensino médio e três turmas do terceiro ano do ensino médio.  

A primeira turma de 1º ano tem aulas de sociologia nas quartas feiras de 7:00 as 8:40. 

É uma turma majoritariamente feminina, tem 27 alunos dos quais 23 são mulheres e 4 

homens. Nesta turma temos um aluno com deficiência auditiva. Normalmente ele é 

acompanhado de uma intérprete e a dinâmica da aula não se altera por conta de sua perda 

auditiva.  

Não vi em momento algum de minhas observações piadas ou tratamento pejorativo 

para com ele. Os alunos não dominam LIBRAS32 mas se esforçam para comunicarem-se em 

gestos. A segunda turma tem aulas nas sextas de 08:40 as 10:20 e é a turma onde se concentra 

maior número de alunos homens, seis, contanto com um total de 25 estudantes, onde 19 são 

mulheres. A terceira turma tem aulas de 10:35 as 12:15 também as sextas feiras. Possui 24 

alunos matriculados e, não muito diferente, a maioria dos alunos são mulheres, 20 e os outros 

4 são homens. Nesta turma temos uma aluna transgênero que se autodeclara mulher.  

Todas as turmas que acompanho de 3º ano tem aulas nas sextas feiras e possuem 19 

alunos matriculados. A primeira turma tem aulas entre 13:00 e 14:40 e conta somente com 1 

aluno homem. A segunda turma tem os tempos de sociologia entre 14:40 e 16:20 e possui 5 

alunos homens. A última turma de 3º ano tem suas aulas de 16:40 as 18:20 com somente 3 

homens. A título de conhecimento, estas turmas de 3º ano por fazerem parte do curso normal, 

têm um currículo mínimo33 diferenciado com foco em Sociologia da Educação.  Entretanto a 

análise aqui feita não é alterada por conta dessa diferenciação, somente os conteúdos 

ministrados e que de uma forma ou outra seriam permeados por uma visão decolonial.  

Importante ressaltar que não acompanho todas as turmas de sociologia da escola. O 

IEPIC possui mais um professor de sociologia que leciona para mais cinco turmas sendo duas 

                                                 

32 Língua Brasileira de Sinais.  
33 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5687842 – acesso em 26 de 

novembro de 2018 
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do 1º ano e três do 2º ano do ensino médio. É consciente e uma decisão política da professora 

Lídice lecionar para as turmas que iniciam no ensino médio e as turmas finais que seguirão 

rumos extramuros escolares. Filha de pais professores, Lídice frequentou, desde pequena, 

ambientes escolares e centros comunitários. A mãe é professora de geografia e foi uma das 

primeiras diretoras de CIEP escolhida por Brizola. O pai era pastor aposentado da igreja 

metodista, com militância política durante a ditadura e atuação junto a organizações 

populares. Também foi professor de filosofia. Diz que aprendeu com eles que o “outro 

também faz parte dela” e que a convivência nesses espaços educativos e o discurso igualitário 

que os pais tiveram ao longo de sua vida facilitou seu diálogo com os jovens. Desta maneira 

ela faz um trabalho de iniciação na sociologia e a conclusão da etapa escolar básica com esses 

jovens. 

 

3.3. Discussão dos resultados do campo 

Até o momento trabalhamos com a perspectiva dos professores em relação ao espaço 

Griot, mas o que os alunos pensam? Com intuito de ouvi-los e entender se o que foi projetado 

para a sala afeta os alunos, me encontrei com dois deles em momentos distintos durante o 

período de observação participante. Dessa maneira temos considerações sobre a entrevista de 

Adam e Jade34 que serão analisadas a seguir.  

Adam é filho mais novo de cinco irmãos, três homens atualmente desempregados, 

incluindo ele que é estudante e duas mulheres, uma cuida da casa e dos filhos e a outra 

trabalha fora. Sua mãe é diarista e o pai não tem emprego fixo, ele ajuda em casa com 

“bicos35”. Somente um de seus irmãos completou o ensino médio. Aos 15 anos, em 2015, 

assume para a família que é gay, é bem aceito pela mãe (ela disse que “já sabia”) e diz que o 

pai se “esforça” para aceitá-lo. Adam quer concluir sua formação como professor do ensino 

infantil de forma a garantir um “futuro seguro”. Pretende cursar o ensino superior em 

pedagogia ou letras para poder expor seu pensamento, “mudar as pessoas, poder ajudar a 

mudar algumas mentes e conscientizar a galera”.  

                                                 

34 Ambos os nomes são fictícios. 
35 Expressão para serviços prestados sem vínculos empregatícios que ocorrem conforme demanda.  
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Ele estudava em uma determinada escola de São Gonçalo e que a mudança da mesma 

deu-se por conta de bullying (homofobia e racismo na verdade).  Ele diz que o bullying o fez 

ficar recluso e isso fez com que repetisse três vezes a 5ª série (atual 6º ano). Ele escolheu ir 

para o IEPIC por conhecer outros alunos da escola e diz que não teve medo de chegar lá, que 

ele tinha em quem “se assegurar” e que esses amigos serviram de ponte para sua socialização. 

Para sua surpresa ele foi recebido por uma menina que ele não conhecia, ela o apresentou a 

turma toda e isso o deixou feliz, pois ele “não sabia que as coisas poderiam ser assim. Aonde 

nos recebem bem, a gente fica bem”. Lá ele diz que conheceu pessoas que “são mais como 

ele, que o entendem”.  

Interessante é que Adam usa o tempo inteiro a categoria bullying, não racismo ou 

homofobia. Este é um problema recorrente na escola. Durante o Conselho de Classe do 

terceiro bimestre em que eu estava presente, foi abordado um caso de “bullying” contra uma 

estudante negra do 1º ano do ensino médio, Jade. O que houve na verdade foi racismo, mas a 

todo momento os professores ali reunidos (que abordaram a questão antes da chegada das 

professoras mais rígidas quanto o tema) caracterizaram a atitude como bullying.  

O caso da aluna Jade foi iniciado com um grupo de meninas proferindo reclamações a 

respeito da quantidade de perguntas que Jade fazia à professora de matemática. Esta 

respondeu dizendo que era preciso perguntar caso houvesse dúvida. Neste dia, a aluna estava 

com os cabelos alisados para ir a uma festa, diz que “estava de saco cheio” do cabelo em 

estilo black power36 que normalmente usa. A reclamação do grupo de meninas mudou de 

perfil a partir do momento em que, imediatamente após a reclamação do grupo, elas começar 

a cantar o funk “pão careca37”, insinuando seu direcionamento para Jade. A expressão faz 

alusão de forma pejorativa à mulheres com cabelos crespos. 

A aluna conta que elas ficaram segredando sobre seu cabelo e rindo entre elas e que 

foi nesse momento que houve uma tomada de consciência por parte de Jade e suas amigas ali 

                                                 

36 O cabelo black power foi um dos principais símbolos do movimento cultural BlackPower que começou a 

ganhar destaque nos anos 1960 e 1970 nos EUA. Para os negros especialmente, que desde a década de 1950 

desfilam com seus black power imponentes, ele transcende o campo da beleza e significa um encontro com a 

identidade e, porque não, uma ferramenta de afirmação. Fonte: http://www.afreaka.com.br/notas/black-power-

instrumento-de-resistencia-e-cultura/ - acesso em 29 de novembro de 2018 
37 “A pão careca tá passando / Passa o rodo / Você tem cabelo ruim” Disponível em 

https://soundcloud.com/djgabrieldoboreloficial/a-pao-careca-ta-passando-dj-gabriel-do-borel-beat-borel-oficial - 

acesso em 29 de novembro de 2018 
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presentes, que as ofensas das outras alunas eram ofensas racistas. Ela diz que inicialmente 

acreditou que era simples “implicância", mas com o desenrolar das atitudes do grupo 

perceberam que era racismo. Quando isto ocorreu, Jade conta que foi a “gota d’água”, que ela 

tremia muito e saiu da sala chorando, ela fala o quanto ficou abalada emocional e fisicamente. 

Ela diz que já vinha fazendo um esforço para aceitar seu corpo como é. Tempo depois as 

alunas pediram desculpas e reconheceram seu erro.  

Duas professoras orientaram Jade a abrir uma ocorrência na diretoria, mas ela diz que 

preferiu não o fazer. A aluna diz que entende que o grupo de meninas são “humanas”, que 

elas reconheceram o erro e que houve um arrependimento com pedido de desculpa. Por estes 

motivos Jade escolheu “dar uma chance” e não prestar queixa. Ela diz que as alunas não 

sabiam que estavam sendo racistas, que provavelmente não tinham noção da gravidade de 

suas atitudes e que isso influenciou sua decisão de não abrir a ocorrência.  

Hoje apesar de todas conviverem em sala de aula, a aluna ofendida conta que não 

consegue “olhar para elas direito”, que elas estão sempre bagunçando a aula e que isso acaba 

chateando toda a turma e não só ela. Então ela prefere manter certa distância, mas faz um 

esforço para não guardar rancor. 

O bullying é muitas vezes confundido (intencionalmente ou não) com racismo, mas 

eles não são a mesma coisa. Tanto o bullying como o racismo dão-se a partir de violências 

físicas e/ou psicológicas. O bullying é caracterizado por ser uma prática deliberada e 

recorrente e normalmente ocorre entre pessoas de um mesmo círculo, entre colegas de classe, 

de universidades, de uma mesma empresa, etc. Nas escolas a maior parte dos afetados por 

bullying são jovens com dificuldades de se impor e muitas das vezes isso faz com que eles 

sofram sozinhos, em silêncio.  

Basicamente existem três fatores caracterizantes do bullying: comportamentos 

agressivos para provocar danos intencionalmente, recorrência da atitude agressiva e o 

desequilíbrio de poder na relação entre duas pessoas. O papel dos envolvidos é caracterizado 

por suas ações, agressor x vítima (Olweus, 1993, 1997). O racismo abrange as atitudes que 

acontecem no bullying, mas além da violência física, exclusão, difamação, etc., acrescenta-se 

a inferiorização racial e/ou categorizações a partir dos traços fenotípicos negros. O racismo é 

crime e pode ser um dos motivos pelo qual a escola não o caracteriza como tal, mas dessa 

forma acabada protegendo o ofensor. A escola é uma versão reduzida da sociedade, uma 
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espécie de microcosmo social e as atitudes de alunos racistas acabam sendo reproduzidas 

também fora da escola. 

Jade, assim como outros alunos que ao longo do ano afirmaram, diz que existem 

muitos movimentos que trabalham a negritude e a identidade negra na escola. A 

autoafirmação e a valorização da cultura afro-brasileira e africana são temas desenvolvidos ao 

longo de todo o ano por certos professores. Ela diz que isso a faz “sentir muito bem”, mas que 

ainda existem muitas coisas que acontecem às escondidas ou até mesmo à vista de todos como 

o que ela passou.  

Adam também conta que o IEPIC tem muitos movimentos e que aprendeu muita coisa 

nova, coisas que ele não aprendia na escola anterior. Entretanto seu rendimento diminuiu e 

suas notas caíram, ele diz que o conteúdo do IEPIC estava “mais avançado” e também por ter 

iniciado seus estudos no final do segundo bimestre. Ele diz que os alunos têm suporte dos 

professores e da direção que, por exemplo, no caso de alunos não terem recursos para comprar 

material eles fazem uma doação. Assim como existe um suporte psicológico do grêmio 

estudantil, que intervém em situações entre os próprios alunos.  

Diz que na escola anterior não existia “investigação” a respeito dos acontecimentos em 

sala, como no caso do furto de 86 reais, que a diretoria disse não era importante, “que era 

coisa de adolescente”. Adam acredita que isso não aconteceria no IEPIC, por que inclusive 

eles têm câmeras de segurança, que os alunos lutam pelo que é deles e ajudam uns aos outros.  

No IEPIC Adam conta que amadureceu muito, conheceu pessoas que acrescentaram 

em sua vida. Ele diz que agora ele não deixa mais as pessoas o oprimirem e nem aceita que 

alguém seja oprimido em sua frente. Ele diz que vai sempre “discordar para chegar a um 

acordo, uma concordância”, que tem o direito de contestar ideias, “claro que tendo limites ao 

professor, mas que se o professor não os respeita, uma hora os alunos também vão deixar de 

respeitá-lo. Por que se queremos respeito, precisamos também aprender a respeitar”. Ele diz 

que gosta, e, é favorável a ambientes “com diversidade, por que discordando aprendemos a 

concordar”. Adam afirma que no IEPIC existe um “limite” entre os alunos, que “eles 

conversam” e não partem direto pra agressão como nas outras escolas que frequentou. Diz que 

na escola anterior não havia diálogo, que ele estava sempre errado e que a diretoria nem ao 

menos o ouvia.  

Na escola anterior, Adam teve muitas discussões com os professores e que inclusive 

foi suspenso por não frequentar mais as aulas de um determinado professor por “não 
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concordar com os ideais dele”. O aluno diz que não concorda que deva fazer determinada 

coisa “só por que tem que ter nota pra passar”. Acredita que tem que fazer aquilo que o ajude 

a aprender, que servirá para ele, caso se submetesse a isto, iria contra seus próprios ideais.  

Em sua turma, por exemplo, Adam tem a sensação de que é “todo mundo defendendo 

todo mundo” apesar das diferenças individuais. Ele diz que sua relação com os professores é 

boa, exceto dois deles. Em relação à sociologia ele fala que “fica bem a vontade durante as 

aulas. Que eles podem conversar entre si, que podem mostrar seus pensamentos e opiniões” e 

que ele acha isso muito bom. Que se o professor está tentando ensinar algo, ele tem que dar a 

chance de aprender algo também, “por que quando nós damos alguma coisa também temos o 

direito de receber”. Que ele tem um respeito muito grande pela professora Lídice, por ser 

quem ela é dentro e fora da escola. Que ele entende que lá fora ela pode ter mais liberdade de 

se expressar por ser uma pessoa “normal, igual todo mundo” e que dentro da escola ela é uma 

profissional e que mesmo assim ele não vê muita diferença. Ele diz que a maioria dos 

professores do IEPIC dá “livre arbítrio” pros alunos, que eles sabem respeitar e por isso eles 

também são respeitados. Ele diz que uma coisa que o marcou na aula de sociologia é que 

“eles não estão lá só para ouvir e anotar, mas também pra conversar, discutir, debater, etc. Por 

que a professora pode estar errada e se estiver errada, temos o direito de contestar e ela vai 

ouvir”.   

François Dubet em uma entrevista à Angelina Peralva e Marília Sposito, ambas da 

Universidade de São Paulo, também se posiciona em relação às técnicas pedagógicas. Ele 

entende a pedagogia como “técnica de operacionalização da personalidade” (1997, p.226). O 

professor é uma personalidade que precisa ser capaz de transmitir uma mensagem, a 

mensagem que vem da academia, que recebemos enquanto graduandos. A diferença entre o 

curso de ciências sociais bacharelado e a licenciatura é essa, além das cadeiras clássicas de 

Política, Antropologia e Sociologia, é preciso cursar também cadeiras do departamento de 

Educação.  

É fundamental que saibamos transmitir esse conhecimento adquirido, 

independentemente do método que utilizemos é a função que nos interessa. Dentro da 

perspectiva de Dubet (1997) cativar/seduzir os alunos faz uma enorme diferença, não seduzi-

los por nós, mas sim fazê-los se apaixonar pela a matéria lecionada. Mas o trabalho docente é 

mais do que transmissão de conteúdos, é no mínimo “se fazer entender”, “seduzir” os alunos 

para sua disciplina. O desempenho de um aluno também depende de seu interesse por ela. É 
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preciso fazer mais, querer mais, só dessa maneira continuaremos a avançar na consolidação da 

Sociologia como disciplina na educação básica. 

Sobre a Sala Griot Adam diz que é um espaço onde os alunos “podem relaxar, podem 

deitar enquanto assistem aula”. Que as aulas na sala tradicional são chatas, que eles ficam 

sentados, copiando e que muitas vezes não prestam muita atenção. Ele defende que a Griot é 

um ambiente melhor pra estudar, mais confortável, que lá eles estão aprendendo o que eles 

querem ser, “não o que a sociedade quer que eles aprendam38”. Ele diz que acredita que a 

turma prefere ir pra Griot, que lá eles aprendem relaxando, que a rotina é muito puxada e que 

ali eles conseguem aprender de uma forma diferente, que na tradicional eles são “castrados, 

igual robô”. Que ele acha que talvez seja a melhor forma de aprender. Que muitos alunos 

acham ruim “aprender” e às vezes é porque eles estão dentro dessa sala de aula chata, que eles 

precisavam pedir pra beber água, ir ao banheiro. Que ele não entende, por que todo mundo 

tem necessidades biológicas e que não vê sentido em ter que pedir isso. 

Assim como Adam e Jade, a professora Perses também explicita que a reação de seus 

alunos nos primeiros dias de aula na Griot não foi muito diferente. Assim que eles chegaram 

pela primeira vez à sala em questão, que não tinha cadeira nenhuma “foi um choque!” eles 

diziam que não iam entrar, por que não sentariam no chão, não sujariam sua roupa e sua 

mochila. A reação de surpresa à estrutura não tradicional da Griot se repete em todas as 

experiências que compartilhei. Entretanto a reação de negação especificamente dos alunos da 

professora Perses, se dá pela menor idade de seus alunos em comparação com os alunos que 

já participam das aulas de sociologia no ensino médio.  

Existiam algumas cadeiras de plástico empilhadas no canto da sala e foi exatamente 

onde os alunos de Perses resolveram sentar. Somente com o passar dos dias é que por livre e 

espontânea vontade uma das alunas resolveu deitar em uma das esteiras, seus amigos de 

classe gostaram a ideia e passaram a ocupá-las também. Canellas diz que pouco tempo depois 

os alunos começaram a descer correndo “e antes deles chegarem às esteiras a mochila era 

jogada pra marcar o lugar. Eles só queriam esteira, deitar, era tudo no chão, cabeça na 

mochila, todo mundo em roda”.  

                                                 

38 A partir do conceito de “arbitrário cultural” de Bourdieu (1970) (concepção cultural dos grupos e classes 

dominantes, que é imposta a toda a sociedade por meio do sistema de ensino), poderiam ser analisadas aqui 

também questões relativas ao currículo da escola básica. O que ficará como sugestão para pesquisa subsequente.  
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Foucault (1975) chamou nossa atenção para a semelhança entre as escolas, hospitais e 

presídios com seus sistemas de “iminência de punição”. Seu conceito de poder disciplinar 

dialoga com a questão da domesticação e docilização dos corpos e essa questão se torna 

recorrente no ambiente da Griot justamente por conta de sua configuração. Os alunos 

“estranham” a falta de controle sobre seus corpos e isso mostra o quão interiorizado é esse 

controle/poder coercitivo.  

Acredito que o aluno ter que pedir para ir ao banheiro é uma restrição a seu direito de 

ir vir. Ao longo de sua trajetória escolar eles deveriam ser ensinados a ter consciência da 

importância do conteúdo que está sendo ministrado e que ele saindo da sala (seja qual 

necessidade existir) ele perde parte desse conteúdo que é importante para ele mesmo. Mais 

complicado é o professor que nega o pedido para exercer seu “poder”, além de infantilizar o 

jovem perde-se uma oportunidade de acrescentar a seu conteúdo disciplinar a noção de 

responsabilidade com a própria trajetória. Além de dar maior autonomia e consciência aos 

estudantes eles acabam aprendendo “na prática” o que é a teoria Foucaltiana do poder 

disciplinar.  

Cabe destacar a forma de transmissão dos conteúdos críticos na linha da educação 

decolonial pela professora Lídice. São utilizados pequenos filmes, documentários e textos de 

autores não só africanos, mas também de negros, mulheres e indígenas. É feito o esforço para 

romper com a recorrência do que Oliveira chama de “transposição de conteúdos 

descontextualizados muitas vezes num formato universitário” (2014, p. 85).  

Precisamos entender quem são os nossos alunos, com quem estamos falando e adaptar 

um método que seja confortável tanto para nós professores quanto para os jovens. Quanto a 

isso destaco a importância dos estágios supervisionados de PPE39 e do PIBID40, este último 

em processo de remodelação pelo CAPES41 neste ano de 2018. São nesses momentos de 

contato entre professor/escola e graduando/universidade que ambos aprendem e trocam 

experiências proporcionando uma atualização contínua dos dois lados. A maioria dos 

estagiários participa da elaboração das atividades ao longo do estágio e isto agrega um 

conhecimento prático à vivência universitária.  

                                                 

39 Pesquisa e Prática de ensino em Ciências Sociais, cadeira obrigatória da licenciatura.  
40 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
41 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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Durante o tempo de estágio verificou-se a existência de atividades que propuseram a 

reflexão sobre a questão étnico racial. Foi organizada uma ida ao teatro com a professora 

Simone42, para a apresentação de uma peça do Coletivo Negro, onde foi destacado com certa 

surpresa e orgulho por Adam, que só havia um ator branco no elenco.  

O aluno segue com seus comentários sobre a professora Simone: “sempre enfatiza as 

ações dos negros, mas também aborda a relevância dos brancos, até por que aqui na sala tem 

mais alunos brancos que negros43”. Ele conta que houve um boato entre os alunos de que esta 

ida ao teatro só seria permitida para negros, o que nunca foi verdade uma vez que “ela não 

quer mostrar a versão dos negros só para os alunos negros, que ela quer mostrar pra todo 

mundo que não existe só branco, que o mundo aí fora não é só dos brancos, que as pessoas 

negras também construíram uma parte da história do Brasil e do mundo” e acrescenta que a 

maioria dos outros professores deixa essa parte da história de fora e que por ele ser negro ele 

também merece saber da história dos seus antepassados.  

Como outros exemplos deste tipo de atividades verifica-se a ida à Mostra de Cinema 

Nergo Zózimo Bulbul: Brasil, África e Caribe, que aconteceu no Teatro da UFF, na Semana 

Pedagógica da escola aconteceu a Exposição Raízes com mostra fotográfica de cabelos Afros, 

inspirada no trabalho do fotógrafo nigeriano J.D. Okhai Ojeikere; Exposição de Desenhos de 

Turbantes; Monalisas Negras: “Por que a Mona tem que ser lisa? A Mona também pode ser 

Black”; a Roda de Conversa: Literatura Negra organizada pela professora Simone e seus 

alunos, Apresentação do projeto Ritmo Afro no brinquedo cantado e Ciranda de Roda. 

Palestra/Debate Professores Quilombola; práticas emancipatórias em territórios de 

Quilombo, entre diversas outras atividades.  

De acordo com o documentário “Educação Proibida44”, o modelo hegemônico das 

salas de aulas brasileiras baseou-se no modelo prussiano do século XVIII. Esse modelo teria 

                                                 

42 Professora de geografia, negra e também praticante de educação decolonial afrocentrada. Sobre afrocentrismo 

ver nota nº 45. 
43 Aqui existe uma grande problemática que deverá ser analisada em trabalho posterior. A questão da identidade 

negra e o desejo de se “embranquecer”.  Durante uma aula que lecionei nesta escola sobre desigualdades étnico-

raciais, o ponto mais conturbado da aula foi exatamente este. Como branca não passei pelo processo de 

identificação racial, a raça branca como sendo a “principal/prestigiada” sempre me foi atribuída com 

simplicidade, mas o mesmo não ocorre com os adolescentes negros, que precisam se “redescobrir” como negro, 

já que a maioria faz um esforço para serem identificados o mais possível como brancos. Para entender um pouco 

mais ver sobre “colorismo”.  
44 Disponível em: http://youtu.be/-t60Gc00Bt8  
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sido pensado para evitar as revoluções que aconteciam na França e herdou a estrutura do 

sistema espartano que fomentava “a disciplina, a obediência, e o regime autoritário se baseava 

na forte divisão de classes e castas, sendo um foco de xenofobia e nacionalismo extremado”. 

Os alunos sentam um atrás dos outros facilitando o controle pelos professores, as relações são 

baseadas no temor ao invés do afeto, na atenção e na escuta, na obediência e em uma relação 

vertical de poder entre professor e aluno. 

Diferentemente deste modelo que é amplamente difundido no Brasil, a Sala Griot é um 

espaço para aulas com um formato diferente. Os alunos sentam em esteiras colocadas em 

formato circular uns ao lado dos outros de maneira que fiquem todos confortáveis. É 

permitido deitar, levar almofadas, tirar os sapatos, ficar o mais à vontade possível. A ideia é 

“se aconchegar”, achar a maneira que seu corpo irá melhor aproveitar o tempo em que estão 

ali. A professora mantém-se na mesma altura que eles, numa mesma postura corporal 

(sentada) e não fica escrevendo na lousa45. A responsabilidade de fazer as anotações é do 

próprio aluno e não se repete ordenamentos metodológicos como “copie isso” ou “preste 

atenção”. Tudo isso é esclarecido na primeira aula da turma nesta sala. 

Pensando a prática pedagógica, existe um esforço para que os alunos tomem 

consciência de suas histórias, das versões das histórias que são contadas sobre eles e numa 

tentativa de autonomização para que eles desenvolvam assim suas próprias narrativas 

considerando suas próprias identidades, dando importância à ideia de que os Griots são 

guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo. A ideia é que eles exijam os reparos 

sociais ao longo do tempo, que lutem para alcançar seus direitos tão menosprezados e 

invisibilizados ao longo da história da humanidade.  

A atuação docente na Sala Griot é pensada dentro de uma perspectiva decolonial e 

antirracista. Lídice Guerrieiro se propõe a uma busca contínua de atualização de informações 

para que os alunos tenham acesso também a produções africanas e afro-brasileiras. É 

importante ressaltar que a professora Lídice se autodeclara branca, isso faz com que, não 

exista possiblidade de propor uma educação afro-centrada46. Renato Nogueira dos Santos 

                                                 

45 Existe uma lousa branca, que inclusive conta com um desenho de uma mulher. Este desenho nunca é apagado, 

quando é preciso escrever algo, escreve-se ao lado do desenho. 
46 “A “afrocentricidade” é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e 

agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses 

humanos” (ASANTE, 2009, p.93). 
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Júnior ressalta que a categoria “localização” é um elemento constitutivo básico para o 

exercício da afrocentricidade, uma vez que é preciso existir a “tomada da cultura e história 

africana como referencial de todas as atividades” (ASANTE, 2009, p.3). Lídice não 

compartilha das experiências de ser negra e é por isso que sua prática se configura como 

antirracista e decolonial.  

Nossa história é eurocêntrica e por conta disso a formação da nossa academia seguiu o 

mesmo padrão euro-centrado. Luiz Fernandes Oliveira (2014) já chama atenção para as 

“lacunas da formação inicial docente” sobre a história da África e a necessidade de 

“incorporá-las como uma nova identidade profissional”. Isso vem mudando aos poucos a 

partir dos anos 90, mas eram raríssimas as cadeiras sobre história africana nas universidades. 

Poderíamos inclusive dizer que a própria especificidade da licenciatura (formação de 

professores) em ciências sociais é um curso recente47, mas fruto de uma luta extremamente 

importante para a sociologia e a formação de professores. 

 bell hooks (2013) nos traz a ideia de que não podemos separar mente e corpo dentro da 

sala de aula, o amor e a paixão devem estar presentes no contexto educacional. 

Diferentemente da visão prussiana de educação, devemos educar por amor, para o amor, com 

amor e não centrar nosso processo numa ideia disciplinatória. A disciplina não vem da 

iminência do castigo, ela vem do amor, da conscientização dos processos sociais e como 

resultado desse contato com outras pessoas e ideias tem-se a educação integral, com base na 

solidariedade, na tolerância e no amor ao próximo.  

Abordamos neste capítulo a análise empírica da pesquisa e entendemos que a prática 

pedagógica das professoras se configura como decolonial uma vez que buscam a 

conscientização das relações históricas entre subalternizados e dominadores e, além disso, tem 

como objetivo a emancipação crítica dos alunos, trazendo sempre outra “visão e versão” dos 

fatos.  

 

                                                 

47 Na UFF, por exemplo, a separação do curso Bacharelado e Licenciatura data de 2012.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há homens que lutam um dia e são bons, 

Há outros que lutam um ano e são melhores 

Há os que lutam muitos anos e são muito bons.  

Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. 

Bertolt Brecht 

 

O presente trabalho discute a importância da prática de uma educação decolonial e 

antirracista na realidade social brasileira, refletindo até que ponto a Sala Griot no Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho configura-se como um espaço de educação decolonial. 

Assim também, indaga como os analistas do campo das Ciências Sociais e Educação 

concebem educação decolonial como estratégia para a implementação da Lei 10.639/03. 

A proposta de uma educação decolonial tem como fundamento a ideia de que existe 

um controle da produção de conhecimento e sua difusão, a partir do processo de colonização. 

O projeto de colonialidade pressupõe uma hierarquização de povos e cultura, e, portanto, 

hierarquiza também as capacidades cognitivas e a produção do conhecimento científico. Ou 

seja: somente os colonizadores, brancos, homens, europeus seriam capazes de produzir um 

conhecimento válido e universal. 

Nesse sentido, entende-se que a Lei 10639/03 sugere uma reinterpretação e 

ressignificação da história e das relações étnico raciais no nosso país através do currículo da 

escola básica. A proposta da uma educação decolonial não está fora da alçada do professor de 

sociologia, uma vez que faz parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais explicitar como a 

dinâmica social afeta a manutenção ou mudança da ordem vigente, assim como essa dinâmica 

afeta diretamente a esfera pessoal. Em suma, a proposta da educação decolonial é justamente 

esta: explicitar as forças exteriores e anteriores à nossa existência social e que a partir de uma 

visão e atitude crítica é possível ser alterada.  

É investigado se a prática das professoras na Sala Griot configurava-se como uma 

prática decolonial, confirmado a partir da trajetória da Sala e da análise das entrevistas. A meu 

ver existe uma conscientização do lugar social e do projeto de colonialidade por parte dos 

alunos, mesmo que de forma embrionária. A realidade da escola pública brasileira conta com 
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alunos de baixa renda e na maioria das vezes com uma família sem um capital cultural48 

suficiente para a emancipação crítica. A educação não se propõe a resolver as questões 

econômicas da sociedade, mas sim a reprodução e a produção dos conhecimentos científicos 

elaborados socialmente.  

Dada a importância do assunto, é urgente a existência de atividades que estimulem a 

criatividade e o pensamento crítico para que sejamos capazes de perceber a força de 

determinados discursos e tenhamos a possibilidade de alterá-los. Dessa forma, é preciso 

conscientizar que a democracia racial no Brasil constitui um mito, e esse discurso possui uma 

grande força simbólica, mantendo categorias como: dominantes e dominados, branco capaz e 

negro incapaz, ricos e pobres. Somente a partir da emancipação crítica dos indivíduos seremos 

capazes de alterar o estado de atual das pessoas.  

Dentro dessa perspectiva atual do IEPIC e da Sala Griot em sua “segunda versão”, 

verifica-se a criação de um ambiente de aprendizado não tradicional, sendo viável trabalhar 

transversalmente questões étnico-raciais independentemente da disciplina lecionada, visão 

proposta na Lei 10639/03. Sobre a postura das professoras e o projeto da Sala Griot, pode 

parecer uma postura voluntarista como diria Celso Vasconcellos, mas isso só aconteceria se 

ficasse restrita ao nível pessoal. Contudo, se esse posicionamento de agente de transformação 

social for abraçada pela maioria dos professores, acredito que essa postura se tornará 

revolucionária (VASCONCELLOS,1995, p. 82). Esta constitui a intenção e contribuição 

dessa monografia.   

É recomendável que o formato do ENEN – Exame Nacional do Ensino Médio – 

incorpore conteúdos tradicionais com decoloniais, pois dessa forma, incentivaria o 

desenvolvimento da educação decolonial na educação básica. Outra sugestão é que a 

definição de um plano de aula busque trabalhar dois autores com visões distintas e 

complementares. Na verdade, existe uma produção sociológica nacional valorizada 

mundialmente, e, portanto, devemos mostrar isso aos alunos. Essa ação se configura como 

uma quebra de padrão de reprodução. É preciso conhecer para poder valorizar produções não 

hegemônicas. 

                                                 

48 Conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, de forma resumida significa o que uma determinada pessoa 

traz/enxerga de sua família, seus hábitos (estudam, trabalham, leem, etc), seus objetos da cultura dominante 

(livros, acesso a museus, outros idiomas, viagens, etc), seus percursos educacionais, etc. Esse conceito faz alusão 

a uma correlação entre origem social do aluno e seu desempenho escolar.  
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A terceira sugestão diz respeito ao desenvolvimento de cursos de pós-graduação sobre 

educação decolonial. Por vezes, a academia não se encontra estruturada para romper a 

hierarquia racial vigente. No meu ponto de vista, a academia é pensada por e para brancos.   

Em síntese, a monografia desenvolvida apresenta alguns olhares provisórios acerca da 

educação decolonial, estimulando que novas pesquisas fertilizem o campo da prática 

decolonial na educação básica, e, especialmente, na sociologia escolar. Assim sendo, 

ocorreria a promoção e o cumprimento eficaz da Lei 10639/2003. 
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