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As contribuições da Interculturalidade para a Sociologia Escolar: 

Uma experiência na Escola Intercultural Brasil-França 

 

 

                                                                                                         Luiza Sacramento Edmundo1 

 

 

 

 

Resumo: O presente artigo pretende relatar a aula intitulada “Mulheres Negras: Um 

retrato das desigualdades no Brasil” que foi realizada na disciplina de Sociologia com 

as/os alunas/os do 2º ano do ensino médio da Escola Intercultural Brasil-França, 

localizada no município de Niterói. A realização da atividade surge como uma das 

etapas do estágio supervisionado mediado pela disciplina Prática e Pesquisa de Ensino 

IV das Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense.. O planejamento da 

atividade se deu no sentido de equacionar as propostas da perspectiva Intercultural à 

construção do conhecimento sociológico escolar. A atividade teve como objetivo levar 

as/os alunas/os a refletir criticamente, a partir do conceito de Interseccionalidade, as 

formas específicas pelas quais as desigualdades sociais atingem as mulheres negras no 

Brasil. O resultado da atividade revela a importância dos novos caminhos pedagógicos 

sendo traçados pela perspectiva da Educação Intercultural. 

 

 

Palavras-chave: Formação de professores, educação anti-racista, 

interseccionalidade, protagonismo discente. 

 

 

 
1 Edmundo, Luiza Sacramento, graduanda na Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A orientação do trabalho monográfico ficou a cargo da Profa Dra Flávia Rios, minha 

orientadora. 
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Interculturality's Contributions to School Sociology:  An Experience at 

the Brazil-France Intercultural School2 

 

 

 

Abstract: This article intends to report on the class entitled "Black Women: A portrait of 

inequalities in Brazil" that was carried out in the discipline of Sociology with the students of 

the 2nd year of high school of the, Brazil-France Intercultural School  located in the city of 

Niterói. The realization of the activity appears as one of the stages of the supervised 

internship mediated by the discipline Practical and Teaching Research IV. The planning of 

the activity took place in the sense of equating the proposals of the Intercultural perspective 

to the construction of school sociological knowledge. The activity had as objective to lead 

the students to reflect critically, from the concept of Intersectionality, the specific ways in 

which social inequalities reach black women in Brazil. The result of the activity reveals the 

importance of the new pedagogical paths being traced by the perspective of Intercultural 

Education. 

 

 

Keywords: Teacher training, double-school, anti-racist education, intersectionality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Edmundo, Luiza Sacramento, undergraduate student in Social Sciences at Universidade Federal Fluminense 

(UFF). 
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1. Introdução 

 

 

Este artigo visa discutir uma experiência educacional, empiricamente demarcada em 

uma aula de sociologia que preparei para ser ministrada no Ensino Médio da Escola 

Intercultural Brasil-França, na disciplina de Sociologia. Neste trabalho pretendo tanto 

discutir a concepção por trás dessa formulação, bem como a experiência propriamente dita 

do desenvolvimento da atividade em sala de aula.  A aula de sociologia intitulada “Mulheres 

Negras: Um retrato da desigualdade no Brasil” foi realizada com estudantes da turma 2002, 

do 2ª ano  da referida escola, localizada na cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. 

Resta dizer que aula foi apresentada no curso de um estágio que realizamos na disciplina de 

Sociologia, na qual era supervisionada tanto pela professora de PPE VI3, na Universidade 

Federal Fluminense, como pelo professor responsável pela disciplina na instituição escolar.4 

Para a preparação da aula “Mulheres Negras: Um retrato da desigualdade no Brasil” , revisitei 

a bibliografia sobre o assunto. Dando destaque para o conceito de interseccionalidade, 

elaborado pela intelectual estadunidense Kimberlé Williams Crenshaw, segundo a qual: 

 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema 

que busca capturar as consequências estruturais e 

dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela 

qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 

e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de 

mulheres, raças, etnias, classes e outras (Crenshaw, 

2002, p. 177).  

 

 
3  Profª. Drª Rosana da Câmara Teixeira, professora da disciplina Prática e Pesquisa de Ensino IV da 
licenciatura em Ciências sociais da Universidade Federal Fluminense. 
4. Professor Cícero Tauil de Carvalho Queiroz, diretor geral e professor de sociologia da Escola Intercultural 
Brasil-França, na qual estive desenvolvendo o estágio docência na escola, durante 12 meses.  
 
 



9 

Como o conceito  está presente no mundo da academia precisei realizar um esforço 

teórico-metodológico e pedagógico para adaptá-lo ao nível educacional do ensino médio, no 

qual o autor Geraldo Peçanha chama de transposição didática (ALMEIDA, 2007).  A ideia 

de trazê-lo para a educação básica justifica-se pela necessidade da desnaturalização do 

mundo social por meio de uma reflexão aprofundada acerca da natureza das desigualdades 

no Brasil, notadamente levando em conta as dimensões de classe, raça e gênero. No decorrer 

da aula foram discutidas, através de dados estatísticos, as formas específicas pelas quais as 

desigualdades sociais atingem as mulheres negras no Brasil, grupo que representa cerca de 

¼ da população brasileira e está  na base da estratificação social brasileira. O objetivo geral 

era que ao final da aula as alunas/os  pudessem explicar com suas próprias palavras o conceito 

de Interseccionalidade.  A atividade avaliativa da aula consistiu em uma reflexão em grupos 

sobre o conceito apresentado na aula.                      

A aula foi planejada e desenvolvida no segundo semestre de 2019, como atividade 

avaliativa do estágio supervisionado obrigatório que integra a disciplina Pesquisa e Prática 

de Ensino IV da Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense. O 

objetivo da disciplina é que através do estágio supervisionado o professor em formação passe 

a desenvolver uma relação entre a sua produção científica e a prática docente. 

O cumprimento do estágio supervisionado exigido pela disciplina convergiu com a minha 

atuação enquanto bolsista no Programa Residência Pedagógica5, da Fundação CAPES. Este 

programa, que compõe a Política Nacional de Formação de Professores, tem como objetivo 

aperfeiçoar a formação dos futuros professores da escola básica. A proposta é alinhar teoria 

e prática na formação docente ao oferecer aos licenciandos a oportunidade de atuarem 

ativamente na escola básica enquanto “professores residentes”, em acompanhamento ao 

professor da disciplina escolar. 

A formação de professores oferecida pela Residência Pedagógica e pelas disciplinas 

de Prática e Pesquisa de Ensino foi atravessada por reflexões sobre como a prática de ensino 

de sociologia escolar6 pode dialogar com o mundo diverso que existe dentro e além do 

ambiente escolar. Através da construção autônoma do professor em relação à sua produção 

científica e prática, é possível suscitar nos alunos uma imaginação sociológica abrangente 

que os permita pensar de forma intercultural o mundo em que vivem. 

 
5 O Programa Residência Pedagógica na licenciatura em Ciências sociais da Universidade Federal Fluminense 

é coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Pires de Queiroz. 
6 QUEIROZ, Paulo Pires; NEVES, Fagner Henrique Guedes. Ensino de Sociologia: escola, formação de 

professores e interculturalidade. Rio de Janeiro: Autografia, 2018. 
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Portanto, atuei concomitantemente como estagiária supervisionada e professora residente 

na escola Escola Intercultural Brasil-França (Niterói, RJ), nas turmas de sociologia junto com 

o professor preceptor7. Assim, passei a estabelecer contato com a estrutura da escola, 

estudantes, professores e outros funcionários da escola, além de desenvolver a aula que aqui 

será relatada. 

 

1. A estrutura da  Escola Intercultural Brasil-França 

 

O Ciep 449 – Governador Leonel de Moura Brizola – também chamado 

Intercultural Brasil-França, localizado em Niterói, é a primeira escola pública bilíngue do 

Brasil. O colégio, que pertence à Secretaria de Educação, é fruto de uma parceria entre a 

secretaria e a Académie de Créteil, com apoio do Consulado Geral da França. O colégio 

oferece aos seus estudantes uma grade curricular diversificada, apostando principalmente 

na inserção dos alunos no universo francófono, utilizando o francês como segunda língua 

através de disciplinas  não-linguísticas (DNL),  que neste caso são Biologia e Meio 

Ambiente. A proposta metodológica específica sugere uma formação de estudantes focada 

na autonomia, comunicação interativa, interdisciplinaridade, curiosidade investigativa, 

protagonismo discente e na inserção desses estudantes em um mundo globalizado. Por ser 

uma “escola modelo” logo se tornou referência no ensino bilíngue brasileiro 

É interessante observar que a escola se localiza na entrada do Morro do Preventório, 

comunidade do Bairro de Charitas, e concentra uma grande quantidade de estudantes de 

diferentes partes de Niterói e São Gonçalo, o que a torna uma escola múltipla em diversos 

sentidos. Pude observar durante 12 meses de trabalho contínuo, no qual estive estudando  

essa experiência de atuação no chão da escola  e participar ativamente na construção de 

uma educação intercultural na prática, junto aos professores e gestores da escola. Esta 

experiência foi de extrema importância para o desenvolvimento da atividade que aqui será 

relatada. 

A escola estadual concentra atualmente 268 alunos matriculados8, que frequentam a escola 

em período integral na sua formação. Além das disciplinas previstas obrigatória e não 

 
7 O Professor Cícero Tauil de Carvalho Queiroz foi também professor preceptor no Programa Residência 

Pedagógica, recebendo tanto alunos que praticavam o estágio supervisionado quanto os bolsistas da 

Residência Pedagógica. 
8 Acessar dados da escola em <www.qedu.org.br/escola/176531-ciep-449-governador-leonel-de-moura-

brizola-brasil-franca/sobre 

> 

http://www.qedu.org.br/escola/176531-ciep-449-governador-leonel-de-moura-brizola-brasil-franca/sobre
http://www.qedu.org.br/escola/176531-ciep-449-governador-leonel-de-moura-brizola-brasil-franca/sobre
http://www.qedu.org.br/escola/176531-ciep-449-governador-leonel-de-moura-brizola-brasil-franca/sobre
http://www.qedu.org.br/escola/176531-ciep-449-governador-leonel-de-moura-brizola-brasil-franca/sobre
http://www.qedu.org.br/escola/176531-ciep-449-governador-leonel-de-moura-brizola-brasil-franca/sobre
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obrigatoriamente para o Ensino Médio brasileiro até o presente ano de 2019, como Língua 

Portuguesa e Literatura, Educação Física, Química, Física, Sociologia, Filosofia, Ensino 

Religioso, Produção Textual, Língua estrangeira optativa e/ou obrigatória, a escola oferece 

como integração as disciplinas Ateliê Científico, Projeto Vida e Cultura e Núcleo de 

Integração linguística de forma dinâmica para os estudantes durante os três anos do curso. 

Inicialmente, os professores tinham 30h (trinta horas) de dedicação à escola, no 

intuito de poderem estar disponíveis na construção de sua formação continuada e do 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola. As atividades interdisciplinares 

são produzidas nas reuniões semanais da equipe pedagógica. A carga horária de 30h foi 

reduzida para a carga horária comum dos professores da Secretaria Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro após o primeiro ano de experimentação da escola. 

 O projeto político-pedagógico da escola também prevê um intercâmbio anual à 

França para os discentes e docentes, de acordo com processos seletivos específicos. A 

escola também visa a ampla utilização espacial do CIEP 449, além de contar com a 

estrutura escolar básica prevista pelo Caderno de Especificações da Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro, possui dois laboratórios de idiomas, um laboratório de 

informática, dois laboratórios de ciências, uma biblioteca com 5 computadores para uso 

dos estudantes, uma quadra de esportes e um auditório com aproximadamente 90 lugares. 

Os recursos pedagógicos disponibilizados pela escola aos discentes são livro didático 

específico, software pedagógico para o laboratório de idiomas;  obras de diferentes gêneros, 

em língua francesa, para compor o acervo da biblioteca. Portanto,  a escola dispõe de tais 

recursos para o desenvolvimento de seu  projeto político-pedagógico, e na inserção massiva 

de seus estudantes no ensino superior público, apesar das dificuldades relacionadas a 

investimento que as escolas estaduais do Rio de Janeiro sofrem. 

 

2. A perspectiva Intercultural e sua proposta para a educação 

 

A perspectiva intercultural é uma corrente de pensamento que concebe as culturas 

como produto de processos de elaboração, construção e reconstrução contínuos. A 

interculturalidade busca suas referências teóricas nos Estudos Culturais e Estudos 

Decoloniais (STUART HALL, 2003; SOUZA SANTOS, 2010). Portanto, compreende que 

os constantes e intensos processos de hibridização cultural (BHABHA, 1998) que 

mobilizam as construções identitárias nas sociedades atuais, não são fixos, e sim abertos e 

instáveis. 
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Essas construções identitárias também são permeadas pelos mecanismos de poder 

que regulam as relações culturais e sociais da sociedade. Uma dinâmica complexa que a 

todo momento produz diversidade e diferença (CANDAU, 2008). Ao adotar esta 

concepção, a perspectiva intercultural tende a romper com as visões essencialistas sobre 

cultura e identidade, que circulam tanto nos discursos científicos quanto do senso comum 

(CANDAU,2008; WALSH, 2012). 

Portanto, a Interculturalidade como prática crítico-reflexiva vem a ser central para a 

construção renovada de um pensamento crítico sobre educação já que suas reflexões são 

feitas desde um lugar decolonial (WALSH, 2001). O objetivo é voltar a educação para o 

reconhecimento do “outro” e para o diálogo e as negociações entre diferentes grupos sociais 

e culturais, ao mesmo tempo problematizando as relações de poder, conflitos, e a 

colonialidade, frutos da sociedade ocidental. 

Tendo em vista os crescentes processos de exclusão social e neutralização das 

diferenças, intrínsecos à geopolítica global, uma Educação pautada na Interculturalidade 

pretende promover elementos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas 

para reconhecimento da diferença no processo de construção identitária, além de inter-

relações crítico-reflexivas entre os diferentes grupos culturais e sociais. 

  A Educação Intercultural questiona, problematiza e traz à tona os pressupostos do 

conhecimento ocidental. Este que ao longo de um duro processo de colonização, 

imperialismo e globalização conformou-se enquanto universal diante da diferença cultural 

(HOOKS, 2013). Para além disso, pretende reconhecer e incorporar à educação básica 

outros patrimônios culturais e conhecimentos produzidos por outros povos, não ocidentais, 

ou que estão à margem do que é considerado legítimo pela hegemonia. Portanto, a educação 

apoiada na interculturalidade pretende repensar junto aos estudantes esses pressupostos 

universalizantes (NEVES; QUEIROZ, 2018), buscando reconhecer à luz da sala de aula, 

esses novos sujeitos atravessados por múltiplas identidades particulares e coletivas. 

(HALL, 1992). 

 

 

3. Mulheres negras: Um retrato da desigualdade no Brasil 

 

O tema da aula foi escolhido de acordo com a determinação do currículo mínimo de 

sociologia, construído pela Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC/ RJ). Esse currículo 

mínimo prevê o desenvolvimento habilidades e competências a partir de eixos temáticos 
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fundantes das Ciências Sociais para cada bimestre do ano letivo. A aula, portanto, foi pensada 

para 4º bimestre do 2ª ano do ensino médio, através do eixo temático “desigualdade social e 

estratificação social”.9 

O objetivo era que ao final da aula expositiva as/os alunas/os pudessem explicar com 

suas próprias palavras, o conceito de “Interseccionalidade”. Assim as/os alunas/os puderam 

ser contemplados por uma nova ferramenta sociológica para compreender as desigualdades 

sociais. A realização da aula contou com recursos como a utilização do quadro branco, livro 

didático e uma matéria jornalística focada em dados estatísticos. O conteúdo programático e 

a metodologia da aula foi organizados em cinco momentos: 

a) Apresentação do tema “Mulheres negras: Um retrato da desigualdade 

social no Brasil.” 

Iniciei a aula abordando a atualidade do debate sobre a situação das mulheres negras 

diante das desigualdades sociais no Brasil. Nessa etapa as/os alunas/os puderam informar sua 

visão de mundo sobre o tema. 

b) Recapitulação dos conceitos de estrutura social, estratificação e 

   mobilidade social, a partir do livro didático.10 

 

Esses conceitos já vinham sendo abordados pelo professor de sociologia da turma, 

porém, considerei necessário reforçá-los, já que são conceitos fundamentais para a 

compreensão das desigualdades sociais. 

A estrutura social é determinada pelo modo como se organizam os aspectos 

econômico, cultural e social, político e histórico de uma sociedade. Considerei importante 

salientar aos/às alunos/as que a sociedade brasileira tem em sua formação social bases no 

trabalho escravo, que submeteu economicamente as populações africanas e afro-brasileiras 

ao trabalho forçado e historicamente associou essas populações há um posto de inferioridade 

na nossa sociedade. O patrimonialismo, implementado pelo Estado Colonial Português diz 

respeito aos processos de concessão de títulos, terras e poderes políticos da esfera pública, 

concedidos massivamente  aos senhores de terra e suas futuras gerações. E no patriarcalismo, 

forma de poder e predominância do homem na organização social. Durante a colonização as 

 
9 Para mais informações sobre currículo mínimo de sociologia do Estado do Rio de Janeiro. RIO DE 

JANEIRO. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Educação. Currículo Mínimo 2012: 

Sociologia.Rio de Janeiro, 2012. 

10 Em<http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Rio_de_Jneiro_Curriculo_Minimo_2 

012_Sociologia_Livro.pdf>. Acesso em 04 de Out de 2012.. SILVA, Afrânio et al. Sociologia em 

movimento. São Paulo: Moderna, 2016.
 

 

http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Rio_de_Jneiro_Curriculo_Minimo_2012_Sociologia_Livro.pdf
http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/CURRICULOS/Rio_de_Jneiro_Curriculo_Minimo_2012_Sociologia_Livro.pdf
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pessoas deviam obediência à autoridade masculina branca, o senhor de terras que dominava 

os meios de produção do qual toda a população era dependente. 

Já a Estratificação social é o modo como cada sociedade está dividida. Trata-se das 

camadas sociais que se sobrepõem-se umas às outras. Essa divisão costuma ocorrer de acordo 

com diferentes critérios sociais e históricos, que estabelecem uma espécie de hierarquia. 

Conforme a posição que um indivíduo ocupa nessa hierarquia, ele terá mais ou menos acesso 

a direitos e recursos. Além disso, a posição na qual se encontram os indivíduos determinará 

a quantidade de poder que poderão ter. Sendo assim, a desigualdade social também é fruto 

das relações de poder, o que implica dominação e exploração de alguns grupos por outros. 

Por fim, a mobilidade social é determinada pela possibilidade de mudar de posição na 

hierarquia social. A nossa sociedade de classes pode ser entendida como agrupamento de 

pessoas que surge em razão das desigualdades sociais, mas que ao mesmo tempo tem como 

base a igualdade formal entre os indivíduos. 

Ao enfatizar que a formação social brasileira tem suas raízes no patrimonialismo, 

patriarcalismo e escravagismo é possível localizar os conceitos estrutura social, estratificação 

e mobilidade social no cenário da sociedade brasileira contemporânea. Tal quadro 

compromete as possibilidades de pobres, negros, indígenas, e mulheres e LGBTs a terem 

acesso a bens e a direitos, e a dificulta a mobilidade social dessas e outras parcelas da 

população dentro da sociedade de classes. 

 É parte do conhecimento sociológico escolar voltado para a perspectiva intercultural 

reconhecer que na nossa sociedade contemporânea podem existir diferentes maneiras de 

desigualdade e elas podem ser agrupadas em torno de categorias como classe, gênero, de 

geração, de raça e de orientação sexual, dentre outras.  

 

c) Dinâmica de leitura coletiva da matéria jornalística” Mulheres negras 

           acumulam os piores indicadores sociais do Brasil”.6 

 

 Ressalto a importância dos dados estatísticos e exemplos concretos que estimulem a 

imaginação sociológica e facilitem o entendimento dos conceitos sociológicos. A matéria 

levanta dados relacionados à violência doméstica, violência obstétrica, desigualdades no 

mercado de trabalho, renda, escolarização em relação às mulheres negras brasileiras. As 

desvantagens que as mulheres negras brasileiras sofrem em relação a indivíduos de outros 

grupos sociais, bem como as mulheres brancas e os homens brancos aparecem com muita 
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discrepância nos dados estatísticos. Estes revelam que as desigualdades de gênero são 

agravados pela questão racial e de classe, o que torna a ascensão social difícil para essas 

mulheres. 

     d) Definição do conceito de interseccionalidade e a contribuição da     

intelectual Kimberlé Crenshaw. 

 

Define-se Interseccionalidade como um conceito, uma ferramenta sociológica que 

estuda as interações nas vidas das minorias, entre diversas estruturas de poder, diferentes 

formas de dominação ou de discriminação. Além de afirmar o entendimento de que nas 

sociedades contemporâneas podem existir diferentes formas de desigualdade sociais, 

compreende que estas podem ser agrupadas em torno de categorias como raça, classe, gênero,  

geração, orientação sexual, dentre outras. Estas interagem entre si produzindo diferentes tipos 

de efeitos. 

  O conceito de “interseccionalidade” foi cunhado por Kimberlé Crenshaw11, uma 

feminista negra e professora especializada nas questões de raça e de gênero. Ela usou este 

termo pela primeira vez numa pesquisa em 1991 sobre as violências vividas pelas mulheres 

racializadas nas classes desfavorecidas nos Estados Unidos. Apesar de ter cunhado o 

conceito, a ideia por trás da interseccionalidade já fazia parte do debate das feministas negras 

estadunidenses e brasileiras, como Angela Davis (2016) e Lélia González (1988) que já 

compreendiam que mulheres negras sofrem discriminações e desigualdades sociais de forma 

específica, que não se enquadram nas categorias legais de racismo ou de machismo, – mas 

em uma combinação entre os dois, racismo e machismo, dentre outras categorias. 

A interseccionalidade é uma ferramenta de extrema importância para a atual 

compreensão das desigualdades sociais. Há uma necessidade de estudar os diferentes fatores 

juntos por causa da relação que cada um estabelece com o outro. Categorias sociais como 

gênero se articulam com outras formas de relações sociais num contexto histórico 

determinado. Segundo Avtar Brah “As estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade 

não podem ser tratadas como “variáveis independentes” porque a opressão de cada uma está 

inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é constitutiva dela”(2006, p351)12. 

 
11 CRENSHAW, Kimberle. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against 

Women of Color”. In: Stanford Law Review. Vol. 43, No. 6 (Jul.1991), pp. 1241-1299. 

12 BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cad. Pagu,  Campinas ,  n. 26, p. 329-376,  June  

2006 .   Em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

83332006000100014&lng=en&nrm=iso>. access on  28  July  2020.  https://doi.org/10.1590/S0104-

83332006000100014. 

https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000100014
https://doi.org/10.1590/S0104-83332006000100014
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e) Atividade avaliativa da aula. Após a parte expositiva da aula a turma foi 

dividida em  três grupos de cinco componentes e tiveram 10 minutos para 

responder com suas palavras a questão: “Por que as desigualdades sociais atingem 

as mulheres negras de forma específica?”. As aluna/os deviam escolher um/a 

porta-voz para o grupo e esta/e deverá expor as reflexões do grupo. 

 

 

5. Percepções e resultados da aula 

 

 

O corpo na escola é ensinado como algo inato, natural, que está alí antes de qualquer 

coisa, como um mero substrato biológico, quando na verdade o corpo “é por excelência 

histórico, relacionado aos receios e sonhos de cada época, cultura e grupo social”, conforme 

Sant’Anna (2000a, p.237). Da mesma forma, a sala de aula é percebida como um espaço 

neutro e seguro, como se os corpos dos professores e os estudantes não fossem atravessados 

constituições e produções provisórias e ideologias. É percebido também como espaço onde 

os professores têm a legitimidade de falar e os alunos de permanecerem calados. (HOOKS, 

2013). 

A escola tende a classificar e hierarquizar sujeitos através de oposições como corpo e mente, 

paixão e razão, público e privado, acabando por desconsiderar os diferentes sujeitos, corpos, 

trajetórias e códigos culturais que habitam a sala de aula e o contexto escolar. “Ao acreditar 

nisso indivíduos entram em sala de aula para ensinar como se apenas a mente estivesse 

presente e não o corpo.” Hooks (2013, p.253). 

Isto significa que ao entrar em sala de aula os sujeitos são obrigados a deixar seus 

corpos e suas histórias do lado de fora desse espaço. Assim, o espaço escolar acaba por negar 

sujeitos inteiros por meio de falsas imparcialidades. A escolha do tema da aula foi 

diretamente de encontro às minhas próprias subjetividades e questionamentos enquanto uma 

jovem mulher negra em formação docente e com a minha preocupação em trazer 

representatividade para a sala de aula. 

Ao ser apresentado, o tema “Mulheres negras: Um retrato da desigualdade social no 

Brasil.” causou uma ligeira empolgação entre as/os alunas/os, já que a turma 2002 era 

composta majoritariamente por meninas negras. Pude cativar uma identificação entre mim e 

as/os alunas/os da turma através do compartilhamento do meu lugar e desses 



17 

questionamentos, que representavam também as experiências desses e dessas alunas/os. O 

que levou à uma participação intensa e colaborativa delas/es com a aula. 

Buscar um tema de aula que se relacione com a vivência dos estudantes é fundamental 

para a aproximação de um ensino intercultural da realidade do chão da escola. Possibilitando 

utilizar as próprias experiências dos alunos e recursos didáticos que dialoguem com suas 

trajetórias e identidades cambiantes para a construção do aprendizado, como disse Bell 

Hooks (2013, p. 53) sobre a ”[...] experiência de aprender quando as nossas próprias 

experiências são consideradas centrais e significativas […]”. 

A dinâmica leitura coletiva da matéria jornalística proposta na atividade levou as/os 

aluna/os a estarem mais presentes na discussão, já que cada aluna/o pode ler uma passagem 

do texto e a participar da dinâmica. De repente, a timidez passa a dar lugar a vontade de 

participar coletivamente. Além disso, essa dinâmica levantou a possibilidade das/os alunas/os 

fazerem apontamentos com base em dados estatísticos, que são de extrema importância para 

qualquer análise sociológica, inclusive na prática escolar. 

A avaliação da atividade mostrou-se satisfatória. As/os aluna/os puderam com suas 

próprias palavras explicar o conceito de “Interseccionalidade” além de compreender como 

utilizar esta ferramenta sociológica para a compreensão das desigualdades sociais, que são 

produtos de diversas relações históricas e estruturais constituintes da formação social do 

Brasil. Além disso, puderam apontar outras categorias que compõe uma análise 

interseccional. A questão da identidade religiosidade, por exemplo, num país onde a 

intolerância religiosa é um marco e está ligada ao racismo, foi apontada como importante 

para a análise interseccional por uma das alunas, no momento da atividade avaliativa. 

A partir deste trabalho, pude compreender a importância de professores de 

sociologia que sejam formados para perceber os conflitos, tensões e desconfortos do 

processo de estranhamento e desnaturalização como parte do aprendizado sociológico. Isso 

só pode acontecer quando se reconhece que os sujeitos que estão alí no processo de 

aprendizado são corpos inteiros, e não apenas mentes. A questão da neutralidade do espaço 

escolar passa a se dissolver a partir deste momento de reconhecimento. Esse professor passa 

a se colocar em um lugar de corpo inteiro para poder lidar com as dores envolvidas nesse 

processo de desconstruir para construir. 
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    6.  Considerações finais 

 

 

A aula “Mulheres negras: um retrato das desigualdades no Brasil” foi a culminância 

de uma longa caminhada na formação de professores. Por isso, dediquei-me a aprofundar 

o conceito, o processo de concepção da atividade pedagógica, a sua realização e os 

resultados encontrados. Devo reforçar que esse trabalho não pode ser lido fora de amplo 

processo de formação, bem como de uma investigação teórica e leituras aprofundadas das 

teorias que sustentam esse trabalho. Além do mais, durante um ano estive envolvida 

diretamente com escola, onde pude observar de forma atenta as representações sociais, os 

conflitos e, sobretudo, o modo como os estudantes vivenciam e interpretam suas 

desigualdades e processos de formação de suas identidades nesse processo de socialização 

que é a escola. 

Com esse trabalho, pude compreender que o potencial transformador de uma 

sociologia escolar, pensada a partir da perspectiva intercultural, está em compartilhar 

vozes, visibilizar e reconhecer os sujeitos envolvidos no processo pedagógico. Esse 

potencial transformador passa pelo conhecimento das desigualdades e pela reflexão sobre 

a naturalização das diferenças, que no ambiente escolar, podem produzir e reproduzir 

desigualdades sociais de gênero. raça e classe, especialmente. Com esse trabalho, penso ter 

contribuído com a forma discente como docente, uma vez que fui acompanhada pelo 

professor da escola. Penso que o professor, desde sua formação inicial e durante toda sua 

caminhada profissional, deve estar aberto à compreender os diversos pertencimentos 

culturais que permeiam o contexto escolar, para que junto dos estudantes transforme a sala 

de aula em um espaço possível de compartilhamentos democráticos,  trocas de informações,  

de reflexividade permanente em relação às desigualdades, tornando a escola um lugar onde 

se possa construir o conhecimento coletivamente. 
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