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fique firme enquanto dói

faça flores com a dor

você me ajudou

a fazer flores com a minha

então floresça de um jeito lindo

perigoso

escandaloso

floresça suave

do jeito que você preferir

apenas floresça

- para quem me lê

Rupi Kaur (2017, p. 158)
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RESUMO

Este trabalho debruça-se sobre as possibilidades de aproximação entre a
Cartografia Escolar e a Decolonialidade. Neste sentido, entendemos o mapa não
como uma representação neutra, mas sim carregada de julgamentos de valor e
relações de poder. Por esse motivo, ele pode ser tanto um braço do colonialismo -
reforçando estruturas de opressão existentes - como uma ferramenta de luta e
transformação social. Na escola, a cartografia pode mobilizar elementos atuantes na
compreensão das espacialidades vividas e assim contribuir para a promoção do
pensamento crítico e da cidadania. Este ponto é muito especial para a nossa
análise, pois podemos vislumbrar a Cartografia Escolar como um instrumento
decolonial, na medida em que o projeto político da decolonialidade assume a
emersão dos sujeitos colonizados como pensadores, criadores e agentes de
mudança social. Para que possamos refletir sobre essas aproximações e suas
implicações nos processos educativos, usamos como principal fonte de discussão
experiências práticas desenvolvidas durante a Olimpíada Brasileira de Cartografia
(OBRAC). Estruturamos a análise em quatro eixos afetados pelas dimensões da
colonialidade: saber, ser, mãe natureza e poder. A partir deles, destacamos alguns
elementos para se pensar a cartografia no ensino, como a formação de redes de
conhecimento, a criação de espaços de pertencimento na escola, o resgate da vida
de territórios devastados através da memória e o rompimento de silêncios ao se
contar histórias. Por fim, defendemos a importância de que as práticas pedagógicas
que pensam o espaço assumam o compromisso de denunciar o colonialismo e de
lutar por um mundo onde caibam muitos mundos.

Palavras chave: Cartografia Escolar. Decolonialidade. Olimpíada Brasileira de
Cartografia (OBRAC). Educação Decolonial.
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RESUMEN

Este trabajo se centra en las posibilidades de aproximación entre la Cartografía
Escolar y la Decolonialidad. En este sentido, entendemos el mapa no como una
representación neutra, sino cargada de juicios de valor y relaciones de poder. Por
esta razón, puede ser tanto un brazo del colonialismo - reforzando las estructuras de
opresión existentes- como una herramienta de lucha y transformación social. En la
escuela, la cartografía puede movilizar elementos activos en la comprensión de las
espacialidades vividas y así contribuir a la promoción del pensamiento crítico y de la
ciudadanía. Este punto es muy especial para nuestro análisis, ya que podemos
vislumbrar la Cartografía Escolar como un instrumento decolonial, en la medida en
que el proyecto político de la decolonialidad supone el surgimiento de sujetos
colonizados como pensadores, creadores y agentes de cambio social. Para
reflexionar sobre estos enfoques y sus implicaciones para los procesos educativos,
utilizamos experiencias prácticas desarrolladas durante la Olimpiada Brasileña de
Cartografía (OBRAC) como principal fuente de discusión. Estructuramos el análisis
en cuatro ejes afectados por las dimensiones de la colonialidad: saber, ser, madre
naturaleza y poder. De ellos, destacamos algunos elementos para pensar la
cartografía en la enseñanza, como la formación de redes de saberes, la creación de
espacios de pertenencia en la escuela, el rescate de la vida en territorios devastados
a través de la memoria y la ruptura de silencios al contar historias. Finalmente,
defendemos la importancia de que las prácticas pedagógicas que piensan el espacio
apuesten por denunciar el colonialismo y luchar por un mundo donde quepan
muchos mundos.

Palabras clave: Cartografía escolar. Decolonialidad. Olimpiada Brasileña de
Cartografía (OBRAC). Educación Decolonial.
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ABSTRACT

This work focuses on the possibilities of approximation between School Cartography
and Decoloniality. In this sense, we understand the map not as a neutral
representation, but full of value judgments and power relations. For this reason, it can
be both an arm of colonialism - reinforcing existing structures of oppression - and a
tool of struggle and social transformation. At school, cartography can mobilize active
elements in the understanding of lived spatialities and thus contribute to the
promotion of critical thinking and citizenship. This point is very special for our
analysis, as we can envision School Cartography as a decolonial instrument, insofar
as the political project of decoloniality assumes the emergence of colonized subjects
as thinkers, creators and agents of social change. In order to reflect on these
approaches and their implications for educational processes, we use practical
experiences developed during the Brazilian Cartography Olympiad (OBRAC) as the
main source of discussion. We structured the analysis in four axes affected by the
dimensions of coloniality: knowledge, being, nature and power. From them, we
highlight some elements to think about cartography in teaching, such as the
formation of knowledge networks, the creation of spaces of belonging at school, the
rescue of life in devastated territories through memory and the breaking of silences
when telling stories. Finally, we defend the importance that pedagogical practices that
think about space make a commitment to denounce colonialism and to fight for a
world where many worlds fit.

Keywords: School Cartography. Decoloniality. Brazilian Cartography Olympiad
(OBRAC). Decolonial Education.
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1 INTRODUÇÃO

A Cartografia Escolar, no seu aspecto interdisciplinar e contextualizado, pode

ser um importante instrumento para o exercício da cidadania visto que provê

ferramentas para o conhecimento do espaço como um produto social e que,

portanto, pode ser transformado e ressignificado (DUARTE, 2016; DI MAIO, 2004)

Entretanto, se em sua prática considerar que o mapa é o próprio território, sem

abordar as subjetividades e as estruturas de poder que o constituem (DUARTE,

2016), também pode atuar como um poderoso aparato colonial.

É justamente inserido no mecanismo da colonialidade, referida como a outra

face da modernidade , que o conhecimento cartográfico foi sistematizado,1

constituindo-se como um campo da ciência geográfica no final do século XIX. Essa

cartografia “tradicional” teve como base a matemática, estatística, a evolução de

técnicas e instrumentos e a busca por precisão dos dados na produção do seu

principal objetivo: o mapa (NEVES et al., 2018).

Embora só tenha sido instituída mais tarde, ainda no contexto da invasão das

Américas, a cartografia foi “incorporada ao discurso do colonizador e construída com

a intencionalidade de impor sua lógica aos povos colonizados” (NEVES et al., 2018,

p. 758). Martinelli (2016, p. 9) afirma que na época “os mapas confirmaram-se como

armas do imperialismo, promovendo a política colonial” - inclusive nos processos

educativos (KATUTA, 2020).

Através das lutas dos grupos sociais subalternizados por essa colonialidade,

emerge o pensamento decolonial na América Latina. Como veremos de forma mais

detalhada adiante, trata-se de uma resistência ao pensamento dominante e abriga

as desobediências epistemológicas desses grupos que, a partir das suas dores,

propõem novas formas de intervenção social (KASSIADOU et al., 2018).

Tendo em vista esse movimento, é necessário questionar o pensamento

cartográfico que, como salientam Neves et al. (2018), foi usado para legitimar a

1 Ribeiro (2020, p.19) aponta que “a colonialidade surge como uma contrapartida implícita no discurso
da modernidade”. Nesse discurso, o moderno seria a face positiva - ligada ao desenvolvimento,
progresso, democracia, civilização e prosperidade. O colonial, por sua vez, seria a face negativa, “o
mal necessário” para que o moderno seja alcançado. Desta forma, essas duas categorias
[modernidade e colonialidade] fazem parte do mesmo projeto político de exploração e dominação dos
países da América, África e Ásia.
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manutenção das colônias europeias na Ásia e África e o expansionismo capitalista

dos Estados Unidos, estando sempre ao lado dos interesses dos Estados - e

portanto das estruturas hegemônicas de poder.

Martinelli (2016, p. 8) afirma que:

Os mapas, junto a qualquer cultura, sempre foram, são e serão formas de
saber socialmente construído; portanto, uma forma manipulada do saber.
São imagens carregadas de julgamentos de valor. Não há nada inerte e
passivo em seus registros [...].
Como linguagem, conjugam-se com a prática histórica, podendo revelar
diferentes visões de mundo. Carregam, outrossim, um simbolismo que pode
estar associado ao conteúdo neles representado. Constituem um saber que
é produto social, ficando atrelados ao processo de poder, vinculados ao
exercício da propaganda, da vigilância, detendo influência política sobre a
sociedade [...].

Quando olhamos mais atentamente para essa dimensão do mapa que é

subjetiva, socialmente construída e capaz de revelar diferentes relações com o

mundo, podemos chegar aos seguintes questionamentos: por que não poderiam [os

mapas] expressar valores, anseios, denúncias, dores e sonhos dos povos

“agarrados à terra” ? Porque não poderiam servir como instrumentos de luta e de2

poder para esses povos? Por que não poderiam refletir suas percepções e a forma

que se apropriam do espaço geográfico?

Acselrad, Guedes e Maia (2015, p. 14) abordam o discurso cartográfico e

seus desdobramentos como um fazer territorial, envolvendo valores, crenças e

também silêncios. Esses silêncios, presentes nos espaços vazios dos mapas, não

são “lacunas passivas de linguagem”, mas sim “declarações afirmativas”. Com elas,

são apagados, por exemplo, os marcos culturais e monumentos dos povos

subalternos. Sua história é reduzida e também seus imaginários e suas diferentes

formas de expressão espacial. O mapa vai encorpando a sua dimensão simbólica:

2 Ailton Krenak (2020b, p.21 e 22) em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” refere-se
especialmente aos povos indígenas e às comunidades tradicionais (aos quais ele vai chamar de
“sub-humanidades”) como aqueles que ficam “agarrados na terra”. Segue o trecho: “a humanidade vai
sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a terra. Os únicos núcleos que
ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos
pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na
América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes — a sub-humanidade. Porque tem
uma humanidade, vamos dizer, bacana. E tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma
sub-humanidade, uma gente que fica agarrada na terra.”.
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ao apagar outras perspectivas e impor a sua lógica ‘inquestionável’, ele dissemina

“esquemas de percepção do espaço que vão ganhando realidade à medida em que

o conhecimento do território é também um meio de ‘produção deste território’”

(ACSELRAD; GUEDES; MAIA, 2015, p. 13).

Entretanto, é possível que as representações cartográficas afirmem

territorialidades não hegemônicas e atribuam poder a novos atores sociais.

Nietschmann (1995, apud ACSELRAD; GUEDES; MAIA, 2015) afirma que “mais

território indígena foi recuperado na ponta de mapas do que de armas”. As

cartografias sociais protagonizadas por sujeitos coletivos organizados (em especial3

povos e comunidades tradicionais, na realidade brasileira) produzem efeitos políticos

significativos, e se conduzem como forma de defender e preservar os espaços e

recursos associados aos modos de vida dessas populações (ACSELRAD; GUEDES;

MAIA, 2015).

Neste sentido, Ribeiro (2020) salienta a importância de alternativas de

representação do espaço como os contramapeamentos indígenas. Essas práticas

contestam as relações de poder e as premissas das convenções cartográficas,

expressando relações sociais e perspectivas dos sujeitos colonizados. Questionam a

arbitrariedade das fronteiras impostas pelas demarcações territoriais do Estado e

estão dispostas a atravessar a abstração da cartografia ocidental para expressar a

complexidade de como essas populações encaram os seus espaços vividos. Para

isso, a própria noção de mapeamento pode diferir da predominante, tendo o

processo “composto por gestos, memórias, performances e narrativas, ao invés do

produto final (o mapa)” (RIBEIRO, 2020, p. 33).

Um exercício necessário na crítica decolonial é trazer à tona essas

experiências e refletir sobre os ‘lugares de pensamento’ que historicamente foram

invisibilizados. Pensar a espacialidade pode evidenciar “as intenções por trás do

discurso da modernidade”, tirando o pensamento filosófico e o fazer científico dos

3 No contexto brasileiro, destaca-se o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), que
“tem como objetivo dar ensejo à auto-cartografia dos povos e comunidades tradicionais na
Amazônia”, entendendo a cartografia como um elemento de combate em que é possível, através de
sua produção, a auto-afirmação social (PNCSA, 2022). Neste sentido, são os movimentos sociais que
buscam o projeto para realizar a cartografia e “cada fascículo é resultado de uma relação social
específica entre um povo ou comunidade tradicional e a equipe de pesquisadores” (PNCSA, 2022).
Para saber mais, acesse: http://novacartografiasocial.com.br/ .

http://novacartografiasocial.com.br/
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lugares aparentemente neutros que eles dizem ocupar (RIBEIRO, 2020, p. 21). Além

disso, esse movimento pode revelar outras possibilidades de representação

cartográfica e abrir espaço para diálogos mais diversos e justos.

A partir de tais reflexões, vemos um potencial campo para a atuação de uma

Cartografia Escolar que se pretende cidadã. Aprender a ler o mundo através dos

mapas (DI MAIO, 2004) passa pela compreensão das relações socioculturais e dos

modelos de sociedade e desenvolvimento que os produziram. Significa enxergar nos

mapas possibilidades de denúncia e de voz dos atores sociais subalternizados

diante das crises e dos conflitos sociais que se instituem no espaço. Significa

também não entender os mapas como um dado, mas como imagens carregadas de

julgamentos de valor (MARTINELLI, 2016) e por isso, capazes de representar

interesses distintos dos moderno/coloniais.

Katuta (2020, p. 138) aponta para a importância de aprender a pensar o

espaço “a contrapelo da perspectiva hegemônica do capital”. Para essa autora, as

cartografias almejadas em sala de aula são aquelas que dizem respeito ao espaço

vivido, às condições materiais de existência dos sujeitos que são auxiliados a pensar

no e com o espaço. Essa abordagem possibilita a criação de estratégias espaciais

de vida nos territórios e atua para democratização social dos mesmos (KATUTA,

2020).

Desta forma, não só outras vozes colonizadas são reveladas nas pedagogias

da Cartografia Escolar, como também os mapas tornam-se possibilidade de

expressão e reconhecimento dos próprios educandos. Defendemos assim, que os

códigos, conceitos e informações cartográficas a serem utilizados no contexto

escolar devem ser elementos atuantes na compreensão das espacialidades vividas.

(KATUTA, 2020). Como será abordado adiante, um dos recursos que operam nessa

direção é o uso de mapas de escala maior, a partir dos quais os sujeitos conseguem

visualizar os seus territórios produzidos e enxergar suas próprias ‘realidades’.

Entre as experiências educativas que trabalham na divulgação da ciência4

cartográfica e na promoção de práticas cidadãs a partir da compreensão espacial

4 Podemos citar outros exemplos, como a produção de mapas decoloniais no ensino de geografia
pelo professor Luiz Lourenço, no bairro Maré (clique aqui); e os relatos de experiência apresentados
pela professora Regina Almeida na discussão sobre Cartografia Escolar na Educação Diferenciada
(acesse).

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/17241-mapas-decoloniais-e-o-ensino-de-geografia-no-bairro-mar%C3%A9
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Geografia/cartografia/carto_escolar.pdf
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dos territórios vividos, destaca-se o protagonismo da Olimpíada Brasileira de

Cartografia (OBRAC). Trata-se de um evento bienal que envolve escolas de todo o

Brasil e promove atividades que instigam o pensamento espacial e uma

aprendizagem dinâmica e ativa. O presente trabalho analisará os resultados

produzidos pelos participantes dessa Olimpíada, visto que revelam práticas

inspiradoras [e transformadoras] de expressão e construção do pensamento espacial

dentro e fora da sala de aula.

Considerando os pontos aqui colocados, o presente trabalho tem como

objetivo geral analisar como a Cartografia Escolar pode atuar como instrumento

decolonial. Além disso, os objetivos específicos consistem em: investigar quais são

os princípios que orientam o pensamento decolonial latinoamericano; e identificar

práticas pedagógicas da Cartografia Escolar e relacioná-las a esses princípios

decoloniais.

1.1 Trajetória da pesquisadora

Pensar de onde eu falo, a minha história, minhas subjetividades, o que eu

carrego com a minha presença nos espaços e minhas motivações para o tema

desse trabalho talvez tenha sido uma das tarefas mais árduas da pesquisa.

Eu, uma mulher branca no contexto brasileiro, demorei a entender a

importância do exercício de me questionar sobre as relações de poder associadas à

minha presença no mundo e, quando comecei a procurar essas respostas, levei

algum tempo para encontrar referências de outras mulheres brancas que estivessem

fazendo o mesmo - de forma que eu considerasse justa.

Como veremos ao longo do trabalho, o racismo, base do colonialismo, coloca

a branquitude em um lugar de universalidade, produzindo a diferença colonial e

criando a categoria do Outro. Para além disso, a branquitude cria a Outridade, em

que transfere para os sujeitos subalternizados/marginalizados o que reprime em si

mesma (Kilomba, 2019).

Perceber que parto de um lugar específico e que perpetuo violências não é de

forma alguma um processo confortável e, muitas vezes, me vi tentada a abordar

outro assunto que não pedisse uma reflexão tão profunda sobre o lugar que o ocupo



22

(isso é mesmo possível? Será que essa não é uma reflexão necessária a todo

tempo, nas nossas diversas relações e intervenções sociais e políticas?).

Grada Kilomba, em seu livro “Memórias da Plantação”, nos elucida que o

processo de responsabilização da branquitude pelo racismo passa por cinco

processos de defesa do ego: negação, culpa, vergonha, reconhecimento e

reparação. Nossa recusa em reconhecer o lugar que ocupamos - um lugar de poder

- perpetua essa estrutura, provoca silenciamentos e violências.

É desconfortável esse processo, somos obrigados a ouvir e internalizar

verdades que queremos esconder, reprimir. Somos levados a entender que estamos

onde estamos não por simples mérito ou esforço pessoal, mas também por uma

estrutura desigual, que permite ver nosso sucesso em detrimento do acesso e da

dignidade de outras pessoas.

Não posso negar aqui que essa plenitude no exercício da minha condição de

sujeito branco foi atravessada e podada por um outro aspecto da minha

especificidade: o fato de eu ser uma mulher. As violências de gênero pelas quais me

deparei, dentro e fora da academia, me impuseram muito sofrimento,

questionamento sobre a minha capacidade e integridade e a percepção de que era

necessário me unir a outras mulheres. Dessa forma, fiz parte de coletivos feministas,

participei da organização de eventos de mulheres e confrontei incontáveis homens

brancos que tentavam nos silenciar. Essas experiências, no entanto, nunca me

tiraram de um lugar de privilégio, embora ele não fosse absoluto.

Logo que comecei a estudar sobre decolonialidade, percebi que não poderia

falar sobre isso sem me colocar em um lugar de vulnerabilidade. Não posso

simplesmente falar sobre a importância de outras vozes, bases e paradigmas no

ensino da cartografia sem questionar quem são esses outros e quem sou eu. Não

posso fingir uma neutralidade que não é minha, nem uma objetividade que não me

pertence. Entendi então que, para conduzir essa pesquisa, eu precisava ser sincera

- eis o porquê deste item.

Eu nasci em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro e, ainda

criança, me mudei para Maricá (município vizinho). Nesta cidade, onde ainda moro,

estabeleci raízes profundas de afeto e pertencimento. Estudei até o final do Ensino
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Fundamental em escolas particulares e me interessei desde cedo pela temática

ambiental (não sei precisar o motivo exato).

Em seguida, fiz o curso técnico de Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio

no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), na cidade do Rio de Janeiro. Ao longo

de toda essa trajetória, tive a oportunidade de pertencer, de fazer parte e, com

poucas exceções, de ser acolhida. Incentivada desde cedo por um pai professor e

por uma mãe igualmente apaixonada pela educação, sempre senti que eu poderia

ocupar qualquer lugar e ser quem eu sonhasse.

Esse sentimento foi um pouco tolhido quando estagiei em uma indústria

química, nos meses finais do curso técnico. Um ambiente extremamente

masculinizado me exigia um esforço maior para me adequar, encaixar e ser

respeitada. Algumas alianças com colegas empáticos, ou que ocupavam lugares

similares ao meu, me possibilitaram passar por isso de forma mais suave, mas não

sem dor.

Quando fui para a universidade, o primeiro curso em que entrei foi o de

Engenharia Agrícola Ambiental da UFF. Aí sim, pela primeira vez, senti que não

pertencia. Uma amiga minha me sugeriu fazer o “teste do pescoço” e foi aí que, em5

uma aula de física me dei conta de que, em uma turma de aproximadamente 50

alunos, só haviam oito mulheres brancas, dois homens negros e uma mulher negra.

Resolvi fazer o teste para o corpo docente e percebi que até então não conhecia no

curso nenhum professor ou professora negros.

Embora essas proporções sejam diferentes em outros cursos da

universidade, a Engenharia me escancarou uma realidade que até então estava

relativamente ocultada pelo exercício do meu privilégio de “sempre pertencer”.

Foram muitos os silenciamentos e agressões direcionadas a mim, a partir de

supostas piadas, insultos declarados e formas mais sutis de violência, como olhares

e questionamentos infundados. Isso se intensificou com o meu engajamento em

coletivos de mulheres, que certamente incomodavam “a ordem” imposta.

Por outros motivos (mais relacionados à afinidade acadêmica), somados a

esse desencaixe, migrei para o curso de Ciência Ambiental da mesma universidade.

5 Se trata da simples prática de girar o pescoço e ver as pessoas que estão no seu ambiente, se
atentando para aspectos como raça e gênero, por exemplo.
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Por um lado, foi uma das melhores decisões que já tomei, pois me senti

profundamente acolhida, me encontrei nas temáticas abordadas, conheci docentes

admiráveis e me identifiquei com a liberdade de propor reflexões, apontar críticas e

sugerir temas ausentes. Por outro lado, percebi que embora não se equiparasse à

Engenharia, ainda se tratava de um ambiente elitizado, de grande maioria branca e

que ainda perpetuava violências institucionais do racismo e do patriarcado.

Percebi que essas mesmas violências também se davam através dos

silenciamentos provocados pela academia. Quando, em 2019, eu participei do Curso

de Extensão “Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na

América Latina”, promovido pelo GEASur (Grupo de Estudos em Educação

Ambiental Desde El Sur), ouvi falar pela primeira vez em decolonialidade.

Na ocasião, tive contato com diversos nomes que até então nunca tinham

aparecido nas referências das disciplinas que tinha cursado. Frantz Fanon, Lelia

Gonzalez, Sueli Carneiro, bell hooks, Amílcar Cabral, Grada Kilomba, Djamila

Ribeiro, Antônio Bispo, Ailton Krenak, entre outros. Todos esses autores têm, entre

outras aproximações, uma coisa em comum: não são brancos. Esses grandes

pensadores, pesquisadores e teóricos vem da margem, não do centro. A academia

nega o seu pertencimento e, através de sua estrutura branca, colonial e por isso

racista, os invisibiliza dentro das salas de aula.

Quando me aproximei dos estudos da cartografia, através do meu estágio no

Laboratório de Cartografia do departamento , comecei a refletir sobre como esse6

silenciamento também se dá nas lacunas dos mapas e nas representações do

espaço. Inicialmente, pensei que poderia produzir para o Trabalho de Conclusão de

Curso um mapa interativo sobre povos e comunidades tradicionais no mundo,

selecionando alguns e contando um pouco de sua história e lutas. Depois, pensei

que poderia fazer um mapa sobre mulheres, com essa mesma abordagem - ambos

voltados para estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

Entretanto percebi que a descrição, da maneira que eu pretendia fazer, seria

rasa e poderia contribuir para perpetuar violências. Eu me vi me colocando como

sujeito e, com a melhor das intenções, reduzindo essas mulheres e comunidades a

6 O LABCART faz parte do Departamento de Análise Geoambiental do Instituto de Geociências da
UFF.
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objeto. Me senti muito distante dessas pessoas, com as quais não teria a

oportunidade de uma conversa, de perguntar como se definem ou como gostariam

que suas trajetórias estivessem representadas.

Foi então que me deparei com uma experiência muito mais próxima,

protagonizada pelo próprio laboratório que eu fazia parte: a Olimpíada Brasileira de

Cartografia (OBRAC). Os relatos de professores e estudantes a partir de suas

participações no evento me fizeram refletir sobre o potencial que a cartografia tem

de engajar pessoas, contar histórias e transformar realidades a partir do

conhecimento do próprio território.

Toda essa trajetória acadêmica, imbricada de sentimentos, subjetividades, um

profundo mergulho em mim mesma (ainda em curso) e acompanhada da paixão pela

educação herdada dos meus pais, fez com que - de forma nada linear - eu chegasse

ao presente tema deste TCC. Assumindo o questionamento proposto por Kilomba

(2019, p. 46) de “como eu posso desmantelar meu próprio racismo?” , assumo7

também com a minha pesquisa o compromisso de romper o silêncio imposto - não

pela falta da fala, mas pela falta da escuta. Desejo que este trabalho seja uma

arena, um espaço em que diferentes pensadoras e pensadores possam dialogar e

enriquecer as reflexões aqui elaboradas em prol de uma sociedade mais justa.

Também tenho a intenção de abordar a cartografia não como um fim, mas

como um meio que abre possibilidades para o repensar do território, do mapa e das

práticas educativas. Ao propor que a Cartografia Escolar seja trabalhada pelo viés

da decolonialidade, pretendo refletir sobre a importância da diversidade de narrativas

nas representações espaciais para a criação de novos espaços de pertencimento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste referencial teórico são apresentadas as bases conceituais do presente

trabalho, explicitando as principais ideias que vão guiá-lo e os termos específicos

7 “Esses diversos passos [negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação] revelam a
consciência do racismo não como uma questão moral, mas sim como um processo psicológico que
exige trabalho. Nesse sentido, em vez de fazer a clássica pergunta moral “Eu sou racista?” e esperar
uma resposta confortável, o sujeito branco deveria se perguntar: “Como eu posso desmantelar meu
próprio racismo?” Tal pergunta, então, por si só, já inicia esse processo.” (KILOMBA, 2019, p.46).
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fundamentais para a compreensão de sua abordagem. Sendo assim, os itens a

seguir estão intitulados como: Cartografia Escolar e Decolonialidade.

2.1 Cartografia Escolar

A Cartografia Escolar, por seu caráter essencialmente interdisciplinar ,8

consiste em um importante recurso pedagógico. O mapa, aqui entendido como uma

produção cultural permeada por significados e subjetividades próprios de seus

contextos históricos precisos (KATUTA, 2020; DUARTE, 2016; HARLEY, 2009), pode

ser ponte entre diversos saberes. No ensino básico, embora seja imediatamente

associado à Geografia (MARTINELLI, 2016), também pode ser aplicado, por

exemplo, na História, Matemática, Biologia e Arte, atuando como “uma poderosa

ferramenta à serviço da interdisciplinaridade e do conhecimento significativo e

contextualizado” (DUARTE, 2016, p.42).

Na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), por exemplo, pode-se

observar que, embora os conceitos de mapa e das ‘formas de representação e

pensamento espacial’ em geral estejam previstos no ensino de Geografia, a

utilização dos mesmos para a abordagem dos conteúdos é transversal, aparecendo

nos currículos de todas as outras áreas do conhecimento. Neste sentido, Duarte

(2016) destaca a importância de fundamentos matemáticos como o eixo cartesiano,

medidas de ângulos e geometria da esfera, para se construir a aprendizagem das

coordenadas geográficas. Em seu estudo, também cita a associação dos mapas a

conceitos como os de território e bioma (em Ciências da Natureza/Biologia) e as

corridas de orientação , comuns na Educação Física (DUARTE, 2016).9

9 No regulamento da Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC) de 2015 consta a seguinte
definição: “a corrida de orientação é um esporte que requer habilidades de navegação, com o uso de
um mapa e bússola, em diversos terrenos para cumprir o percurso especificado no mapa. Os
participantes recebem o mapa de orientação na partida, sendo este mapa utilizado para encontrar os
pontos de controle indicados”. Para mais informações, acesse:
http://olimpiadadecartografia.uff.br/regulamento-obrac-2015/ .

8 De acordo com a pedagoga Ivani Fazenda (2011), interdisciplinaridade não possui um conceito
único ou estável. De toda forma, apesar das divergências, as concepções do campo têm em comum
o seguinte princípio: “caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de
integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (JAPIASSÚ, 1976 apud
FAZENDA, 2011, p. 51). A autora aponta ainda que “pode dizer-se que a interdisciplinaridade
depende basicamente de uma ‘atitude’. Nela, a colaboração entre as diversas disciplinas conduz a
uma “interação”, a uma intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de um trabalho
interdisciplinar” (FAZENDA, 2011, p. 70).

http://olimpiadadecartografia.uff.br/regulamento-obrac-2015/


27

Considerando apenas os campos disciplinares diretamente envolvidos com a

Cartografia Escolar, Duarte (2016) apresenta um fluxograma (Figura 1) em que se

pode observar algumas das conexões essenciais desta área do conhecimento.

Figura 1 - Fluxograma “Educação Geográfica, Cartografia Escolar e seus nexos”

Fonte: Duarte (2016, p. 70)

Di Maio (2004) destaca, em sua tese de doutorado “Geotecnologias Digitais

no Ensino Médio: avaliação prática de seu potencial”, a chegada das novas

tecnologias e como a Cartografia Escolar também transita neste espaço. A autora

afirma que, como uma linguagem de comunicação visual - lógica, a cartografia tem

um importante papel na compreensão do espaço geográfico. Segundo ela, “é a

compreensão do mundo real pelo "mundo de papel" e, agora, também, por meio do

mundo digital” (DI MAIO, 2004, p.10). Di Maio também defende que a possibilidade

de interpretação de mapas é uma questão de cidadania e que, a partir do

“entendimento do espaço como um produto social”, o mapa pode tornar-se “um

instrumento de luta nas reivindicações por uma sociedade mais justa” (DI MAIO,

2004, p. 11).

Katuta (2020) aponta que:

O fato de os sujeitos viverem as contradições sócio espaciais nos territórios
de vida não os transforma em conhecedores de suas realidades, à esta
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empiria faz-se necessário a concretude do trabalho com conceitos,
informações, indicadores, entre outros, a fim de trabalhar em compreensões
que dão concretude às leituras do mundo (KATUTA, 2020, p. 139).

Essa mesma autora defende que os mapas devem ser utilizados como

elementos-chave para a compreensão do território produzido e usado - o que

geralmente não acontece nas aulas de geografia, em especial naquelas que se

restringem ao uso da pequena escala . Esse uso, explicitado “sobretudo pelos10

mapas presentes nos livros didáticos, dificulta a construção de leituras e ações

voltadas ao bem viver nos territórios, pois constituem em recurso intelectivo pouco

efetivo para a compreensão das espacialidades vividas” (KATUTA, 2020, p. 139).

Por esse motivo, faz-se tão necessária a promoção de práticas educativas

voltadas para a compreensão dos arranjos espaciais únicos de cada localidade, de

modo a auxiliar no empoderamento dos sujeitos educandos e atuar à serviço da

construção democrática dos territórios. É especialmente a partir deste ponto que

surgiu a inspiração para este trabalho e ao longo do qual nos dedicaremos.

2.2 Decolonialidade11

O pensamento decolonial latino-americano, do qual emerge a

‘Decolonialidade’ aqui referida, será um dos eixos principais do nosso trabalho. Mota

Neto (2015) propõe que o termo Decolonialidade seja definido como o:

11 Muitos autores utilizam como sinônimo a palavra “Descolonialidade”. Porém, no contexto do nosso
trabalho, optamos pelo alinhamento com as reflexões de Catherine Walsh (2013) em que aponta:
“Apagar o "s" é minha escolha. Não é para promover um anglicismo. Pelo contrário, ele pretende
marcar uma distinção com o significado em 'castelhano' do "des" e o que pode ser entendido como
um simples desarmar, desfazer ou reverter o colonial. Ou seja, ir de um momento colonial para um
não colonial, como se fosse possível que seus padrões e traços desistam de existir. Com este jogo
linguístico, eu tento mostrar que não há um estado nulo de colonialidade, mas posturas,
posicionamentos, horizontes e projetos de resistir, transgredir, intervir, in-surgir, criar e incidir. O
decolonial denota, então, um caminho de luta contínua em que se pode identificar, visibilizar e
encorajar "lugares" de exterioridade e construções alter-(n)ativas” (WALSH, 2013, p. 25, tradução
nossa).

10 A escala é a relação entre o tamanho do objeto real e sua representação espacial. No caso do
mapa, pequena escala é aquela em que foi preciso “reduzir” muitas vezes o espaço geográfico para
que ele pudesse ser representado no papel. Exemplos de mapas de pequena escala são o do Brasil
e o mapa Mundi. Por outro lado, mapas de grande escala conseguem expor mais detalhes das
localidades, porque não é necessário reduzir tanto para representá-las. Mapas de bairros, ou até a
planta de uma casa, são exemplos de sua utilização.
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questionamento radical e uma busca de superação das mais distintas
formas de opressão perpetradas pela modernidade/colonialidade contra as
classes e os grupos sociais subalternos, sobretudo das regiões colonizadas
e neocolonizadas pelas metrópoles euro-norte-americanas, nos planos do
existir humano, das relações sociais e econômicas, do pensamento e da
educação. (MOTA NETO, 2015, p. 49, grifo nosso).

Nesta definição podemos ver em destaque os termos ‘modernidade’ e12

‘colonialidade’ - ambos referidos como reprodutores das ‘mais distintas formas de

opressão contra classes e grupos sociais subalternos’ e que atravessam diversos

campos do existir humano. Antes de abordar mais a fundo o pensamento decolonial,

portanto, apresentaremos adiante pontos importantes que configuram essas esferas

afetadas pelo sistema moderno/colonial.

O primeiro aspecto que gostaríamos de mencionar é o termo colonialidade do

poder, designado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano como o novo padrão de

poder mundial, alicerçado na classificação dos povos pela noção de raça e no

“controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do

mercado mundial” (QUIJANO, 2005, p. 117). Vale ressaltar que foi a partir da

invasão e conquista da América que este novo padrão (capitalista e centrado na

Europa) se firma - chegando ao auge da globalização atual (PORTO-GONÇALVES;13

QUENTAL, 2013).

Neste sentido, raça refere-se à relação de superioridade e inferioridade

pautada pelas diferenças fenotípicas entre europeus e não europeus

(conquistadores e conquistados), através das quais foram traçadas identidades

sociais que até então não existiam . Assim, os termos índios, negros e mestiços,14

por exemplo, foram criados e homogeneizaram uma imensa diversidade de povos,

reduzindo as suas diferenças a uma única categoria social (PORTO-GONÇALVES;

QUENTAL, 2013).

14 Quijano (2005) elucida que a ideia de raça não tem história conhecida antes da chegada dos
europeus na América: ela foi uma invenção eurocêntrica usada para legitimar as relações de
dominação impostas e foi estabelecida como instrumento de classificação básica da população.

13 Porto-Gonçalves e Quental (2013, p. 168) apontam que “sem o ouro e a prata da América, sem a
ocupação de suas terras para o plantio da cana-de-açúcar, do café, do tabaco e tantas outras
especiarias, sem a exploração do trabalho indígena e escravo, a Europa não se faria nem moderna,
nem centro do mundo”.

12 Relembre-se aqui que, como abordado na Introdução deste trabalho, ambos se configuram como
‘faces’ do mesmo projeto político - capitalista e eurocentrista.
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Relacionando raça e a distribuição da população nessa nova estrutura de

poder que se formava, Quijano (2005) aponta que:

os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural de
inferioridade, e conseqüentemente também seus traços fenotípicos, bem
como suas descobertas mentais e culturais. Desse modo, raça converteu-se
no primeiro critério fundamental para a distribuição da população mundial
nos níveis, lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Em
outras palavras, no modo básico de classificação social universal da
população mundial (QUIJANO, 2005, p. 118).

Dialogando com Quijano e a colonialidade do poder, Catherine Walsh (2009)

discorre também sobre as colonialidades do ser, do saber e da Mãe Natureza (ou

cosmogônica), todas como sendo dimensões da primeira. Pressupõe-se através

delas, as categorias binárias de humanizado/desumanizado, o eurocentrismo como

perspectiva hegemônica e a diferenciação cartesiana entre ser humano e natureza,

que rotula como ‘primitivo’, ‘pagão’ e ‘não moderno’ relações distintas das

moderno/coloniais (WALSH, 2009).

Nesse sentido, o pensamento decolonial latinoamericano emergiu das lutas e

resistências desses grupos sociais historicamente silenciados (KASSIADOU, 2018).

Ribeiro (2020, p. 21) afirma que esse movimento, conhecido como giro decolonial,

propõe “narrativas que partem da própria América Latina, oferecendo alternativas ao

modelo colonial implantado pelas metrópoles modernas” e apresentando-se como

um “contraponto ao projeto moderno”.

O autor Walter Mignolo ressalta que:

A opção descolonial é epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos
fundamentos genuínos dos conceitos ocidentais e da acumulação de
conhecimento. Por desvinculamento epistêmico não quero dizer abandono
ou ignorância do que já foi institucionalizado por todo o planeta (...).
Pretendo substituir a geo-política e a política de Estado de conhecimento de
seu fundamento na história imperial do Ocidente dos últimos cinco séculos,
pela geo-política e a política de Estado de pessoas, línguas, religiões,
conceitos políticos e econômicos, subjetividades, etc., que foram
racializadas (ou seja, sua óbvia humanidade foi negada). Dessa maneira,
por “Ocidente” eu não quero me referir à geografia por si só, mas à
geopolítica do conhecimento. Consequentemente, a opção descolonial
significa, entre outras coisas, aprender a desaprender (...), já que nossos
(um vasto número de pessoas ao redor do planeta) cérebros tinham sido
programados pela razão imperial/colonial. (MIGNOLO, 2008, p. 290, grifo do
autor).
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O presente trabalho propõe, usando as palavras de Mignolo, uma reflexão

sobre a urgência de aprender a desaprender. Acreditamos que esse exercício, ao

desconstruir preconceitos e ideias oriundas dos muros coloniais, pode abrir espaço

para a diversidade de formas de pensar, estar e agir no mundo que até então foram

silenciadas, descredibilizadas e violentadas.

De fato, ao pensar em práticas educativas a partir de um olhar decolonial,

está implícita uma profunda desobediência epistêmica e política (MIGNOLO, 2008).

Por isso, neste estudo daremos uma atenção especial às autoras e aos autores que,

frente a tantos desafios, adotaram a opção decolonial como energia de resistência

em suas produções.

3 METODOLOGIA

A pesquisa compreendida pelo presente estudo é de caráter exploratório.

Segundo Gil (2002, p. 41) esse tipo de pesquisa “tem como objetivo proporcionar

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a

constituir hipóteses”, além de visar o “aprimoramento de ideias ou a descoberta de

intuições”. O mesmo autor elucida que, geralmente, essas pesquisas tem o

planejamento flexível e podem abranger “levantamento bibliográfico; entrevistas com

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e análise de

exemplos que "estimulem a compreensão"” (Selltiz et al., 1967, p. 63 apud Gil, 2002,

p. 41).

Considerando essas características e direcionamentos, realizamos uma

pesquisa bibliográfica a fim de elencar quais são os princípios que suleiam o15

pensamento decolonial latinoamericano e assim aproximar a pesquisa de seu

primeiro objetivo específico.

Gil (2002) infere que esse tipo de pesquisa é desenvolvida a partir de

materiais já elaborados e permite que o autor aborde uma gama muito mais ampla

15 Faz-se aqui uma provocação em relação ao verbo “nortear”. Essa antítese afirma nosso
pertencimento político ao “Sul Global” e nos aponta que, para nós, o caminho correto a seguir é o Sul.
Esse Sul não se refere apenas “a uma delimitação geográfica do Hemisfério Sul ou uma reafirmação
da linha do Equador. Desde el sur [como é frequentemente referido] significa a percepção da porção
contra-hegemônica subalternizada pela pressão do capital que sofre epistemicídio e que reage
propondo epistemologias emergentes e pedagogias emergentes” (STORTTI; SÁNCHEZ, 2018, p.
184).
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de fenômenos do que ele poderia pesquisar diretamente. No nosso caso, fizemos

uso de livros, artigos científicos, teses, dissertações e outros materiais relevantes

para o tema.

Para identificar práticas pedagógicas dentro da Cartografia e alinhá-las aos

princípios decoloniais, referente ao segundo objetivo específico, tivemos como

principal fonte para análise e discussão experiências práticas extraídas dos arquivos

da Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC). Através delas, refletimos sobre

possibilidades de atuação da Cartografia Escolar e seus efeitos no exercício da

cidadania pelos educandos, nas mudanças de percepção dos seus territórios e dos

caminhos de transformação que neles se apresentam.

Para o levantamento e a seleção dessas práticas, fizemos primeiramente uma

pesquisa documental através do acervo da OBRAC. Importante destacar que esse

tipo de pesquisa vale-se de materiais que ainda não receberam um tratamento

analítico (GIL, 2002), aplicando-se portanto a essa etapa da nossa análise.

No nosso caso, podemos destacar como fontes documentais os vídeos e

relatos de experiência enviados pelos estudantes sobre suas produções durante as

avaliações da OBRAC e os vídeos dos “bate papos” com professores e estudantes

participantes, além de organizadores da Olimpíada, disponíveis em seu canal do

YouTube.

Ainda para atingirmos este segundo objetivo específico, realizamos uma

pesquisa bibliográfica, em especial com a utilização de livros e artigos científicos,

mas também de outros materiais publicados. Desta forma, visamos fundamentar as

análises e acessar outras experiências e reflexões que pudessem contribuir para o

estudo.



33

4 O PENSAMENTO DECOLONIAL NA AMÉRICA LATINA

Este capítulo irá situar historicamente e apresentar debates e questões-chave

que permeiam o pensamento decolonial na América Latina . Importante destacar16

que consideramos nessa abordagem não só a “rede de pesquisadores que busca

sistematizar conceitos e categorias interpretativas” (BERNARDINO-COSTA;

GROSFOGUEL, 2016, p. 16) sobre a decolonialidade, como também o que se

constrói para além de um projeto acadêmico específico.

Desta forma, além de incluir em nossa discussão autores que integram a rede

de pesquisadores da modernidade/colonialidade - em especial o Grupo M/C -17

teremos como referências para a nossa análise outros autores, que não

necessariamente se declaram como pertencentes dessa escola de pensamento

específica.

4.1 O pós-colonialismo

“Pós-colonialismo” é um termo que possui dois frequentes usos. Ele pode ser

aplicado para se referir ao processo de descolonização protagonizado por

sociedades exploradas pelos processos do imperialismo e neocolonialismo no

chamado “terceiro mundo”, a partir da metade do século XX, como também pode se

referir à contribuições teóricas que, a partir da década de 1980, ganharam evidência

em universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra (BALLESTRIN, 2013).

Como apontado por Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016), o “pós” do

pós-colonial não significa dizer que os efeitos do domínio colonial foram suspensos

quando concluiu-se o domínio territorial sobre a colônia. Ao contrário, remete à

continuidade dos conflitos de poder e dos regimes de poder-saber nas nações

pós-coloniais.

17 Como veremos adiante, o Grupo M/C (Modernidade/Colonialidade) tem um papel importante na
defesa da opção decolonial como base para a compreensão e atuação no mundo (BALLESTRIN,
2013, p. 89)

16 Eventualmente poderemos utilizar algumas referências de autorias não latino-americanas, mas que
possuem sintonia, diálogo e que produzem contribuições para o pensamento decolonial da América
Latina.
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Mesmo antes de se estabelecer como uma escola de pensamento, o

pós-colonialismo pode ser observado no discurso de diversos pensadores a partir da

identificação da relação antagônica entre colonizador e colonizado. Apesar dessas

identidades binárias essencializadas serem rompidas por outros autores

pós-coloniais, a chamada diferença colonial (melhor abordada no item 4.4), é fruto

do fato de que a relação colonial é antagônica, marcada pela impossibilidade da

construção de identidades plenas, onde a presença do Outro impede de ser quem

se é (BALLESTRIN, 2013).

Como destaca Ballestrin (2013, p. 91), “o argumento pós-colonial em toda a

sua amplitude histórica, temporal, geográfica e disciplinar percebeu a diferença

colonial e intercedeu pelo colonizado”. A autora aponta que, apesar de em essência

ser comprometido com superação das relações de colonialidade, o pós-colonialismo

“não é prerrogativa de autores diaspóricos ou colonizados de universidades

periféricas” (BALLESTRIN, 2013).

Uma percepção importante é que, no contexto de seu nascimento, o

pós-colonialismo como termo se deu através de intelectuais do “Terceiro Mundo” que

estavam ligados a departamentos de estudos culturais e antropologia de

universidades inglesas e norte-americanas. A isso também se decorreu o fato de os

estudos pós-coloniais terem uma língua de nascença - a língua inglesa - e um

espaço de circulação - o mundo anglofônico (BERNARDINO-COSTA;

GROSFOGUEL, 2016).

Um dos desdobramentos importantes do pós-colonialismo enquanto

comunidade acadêmico-argumentativa foi o Grupo de Estudos da Subalternidade do

Sul da Ásia, criado na década de 1980 e que teve Ranajit Guha como um dos

principais expoentes. Juntam-se a ele autores como Partha Chatterjee, Dipesh

Chakrabarty e Gayatri Spivak. (BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016;

BALLESTRIN, 2013). Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016, p. 16) apontam que
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Este grupo visava desmantelar a razão colonial e nacionalista na Índia,
restituindo aos sujeitos subalternos sua condição de sujeitos plurais e
descentrados. A coletânea de livros, estudos e publicações sob os auspícios
de Guha propunha-se a apreender a consciência subalterna silenciada no e
pelo discurso colonial e nacionalista, buscando nas fissuras e contradições
desses discursos as vozes obliteradas ou silenciadas dos subalternos.

Entretanto, mesmo com contribuições importantes, esse grupo e os estudos

pós-coloniais no geral não incorporaram autores latino-americanos em suas

referências, e nem elaboraram de maneira aprofundada sobre a realidade da

América Latina. Embora mais tarde, inspirados no grupo de Guha, pesquisadores

latinos que viviam nos Estados Unidos tenham fundado o Grupo Latinoamericano de

Estudos Subalternos, suas principais bases ainda partiam de autores eurocêntricos,

pecando em romper com uma episteme centrada no Norte (BERNARDINO-COSTA;

GROSFOGUEL, 2016; BALLESTRIN, 2013).

Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016) apontam o risco de que o

pós-colonialismo se tornasse um significante vazio, abarcando todas as experiências

históricas locais e, paradoxalmente, colonizando intelectualmente as teorias

produzidas nesse contexto.

A necessidade de transcender epistemologicamente foi uma das motivações

para a criação de uma rede de investigação por intelectuais latino-americanos em

torno da decolonialidade e da modernidade/colonialidade (BERNARDINO-COSTA;

GROSFOGUEL, 2016; BALLESTRIN, 2013). Essa rede deu origem ao Grupo

Modernidade/Colonialidade (M/C), que abordaremos no item a seguir.

4.2 O Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C)

O Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C) começou a ser formado no final da

década de 1990 a partir de uma série de encontros, diálogos e produções conjuntas

que lhes foram conferindo a configuração que hoje se apresenta. Dentre os seus

integrantes mais conhecidos temos Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Walter Mignolo,

Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel, Catherine Walsh, entre outros

(BALLESTRIN, 2013).

Entre as principais contribuições do M/C está a sistematização de muito do

que já vinha sendo apontado e discutido de forma mais dispersa por outros autores,
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em especial da tradição do pensamento negro e outras tradições do

“terceiro-mundo”, no interior ou exterior dos países norte-cêntricos

(BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2020). Neste

sentido, podemos destacar alguns enunciados teóricos compartilhados pelo grupo,

como a elucidação histórica da colonialidade do poder, do ser, do saber e da mãe

natureza; a discussão em primeiro plano sobre a importância da raça para a

estruturação do sistema-mundo moderno/colonial; e a localização da origem da

modernidade a partir da conquista e da invenção da América

(BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2020;

QUINTERO; FIGUEIRA; ELIZALDE, 2019; BALLESTRIN, 2013).

O grupo M/C também se destaca pela noção de “giro decolonial” e pela

defesa da opção decolonial como base de seu projeto acadêmico-político.

Entretanto, com a intenção de evitar que as discussões aqui trazidas se limitem a um

projeto acadêmico específico e se descolem da luta política das populações

afrodiaspóricas e africanas, indígenas e terceiro-mundistas (posição que trairia a

própria decolonialidade) (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES;

GROSFOGUEL, 2020), traremos também neste trabalho contribuições analíticas,

teóricas e conceituais de autores que não fazem parte do grupo, mas que possuem

uma evidente intervenção e pensamento decoloniais. Entre esses autores,

destacamos Grada Kilomba, Frantz Fanon, bell hooks, Aílton Krenak, Lelia

Gonzalez, entre outros.

Sobre essa escolha, Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016, p. 20 e 21) trazem

um importante olhar:

O que é fundamental no registro e na análise dessas interpretações e
práticas políticas e culturais é a restituição da fala e da produção teórica e
política de sujeitos que até então foram vistos como destituídos da condição
de fala e da habilidade de produção de teorias e projetos políticos. Reler
autores que foram silenciados pela academia não significa somente se
deparar com testemunhos sobre os efeitos da dominação colonial, significa
deparar-se com o registro de múltiplas vozes, ações, sonhos que lutam
contra a marginalidade, a discriminação, a desigualdade e buscam a
transformação social. (BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 20
e 21).
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Nos itens a seguir nos dedicaremos a abordar algumas das questões-chave

trazidas por esses autores decoloniais, a fim de identificarmos e entendermos

melhor princípios comuns que orientam as suas produções. Essas questões serão

de suma importância para a análise e reflexão, no capítulo 5, dos casos

selecionados a partir da OBRAC.

4.3 A matriz quadridimensionada da colonialidade

Já foi aqui trazida (ítem 2.2) uma breve explanação sobre a colonialidade do

poder, do ser, do saber e da mãe natureza. Neste tópico nos dedicaremos a

aprofundar conceitos e reflexões através desses elementos.

A partir de um olhar voltado para a América Latina, Quijano (2005) localiza a

globalização em curso como a culminação do padrão de poder mundial iniciado com

a constituição da América e do capitalismo moderno/colonial, que tem como eixo

estruturante a ideia de raça e como racionalidade específica o eurocentrismo.

A colonialidade do poder, que se mostrou mais duradoura do que o

colonialismo, é definida por esse padrão de controle, hierarquização e classificação

da população mundial que “se mantém arraigado nos esquemas culturais e de

pensamento dominantes, legitimando e naturalizando as posições assimétricas em

que formas de trabalho, populações, subjetividades, conhecimentos e territórios são

localizadas no mundo contemporâneo” (PORTO-GONÇALVES; QUENTAL, 2013, p.

170).

Maldonado-Torres (2020) aponta que a modernidade/colonialidade é um

paradigma de guerra, que normaliza a violência e se coloca como justo. É “uma

guerra permanente contra o povo colonizado, seus costumes e um vasto conjunto de

suas criações e seus produtos” (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 38). O mesmo

autor destaca que além desse paradigma, a “descoberta” da América pelos

europeus concebeu uma catástrofe não apenas demográfica, mas também

metafísica. Ela envolveu o colapso da construção de intersubjetividade e da

alteridade e uma distorção do significado de humanidade.

A "descoberta" agora apareceu como um agente histórico com o direito e
dever de nomear o mundo, classificá-lo e usá-lo para o seu próprio
bem-estar (TODOROV, 1999. WYNTER, 1991, 1995). Por isso, a
observação, ao invés da revelação, seria cada vez mais a chave. O
desencantamento do mundo e sua concepção utilitária são partes dessa
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mudança, como é também o reordenamento de todas as relações humanas
existentes e formas de dominação. (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 37,
grifo nosso).

A partir dessa concepção utilitária do mundo e da naturalização da guerra,

emergiram formas particulares do saber, ser, poder e subjetividades. Somente com a

articulação dessas formas que a modernidade/colonialidade poderia produzir lógicas,

práticas e modos de ser que se forjariam como legítimos para os objetivos da

civilização ocidental moderna. Afinal, para essa civilização só há uma direção para a

evolução: do primitivo/selvagem para a sociedade moderna europeia (QUIJANO,

2005). Todas as outras formas de conceber esse processo são atrasadas,

inadequadas, insuficientes, passado.

Essa concepção, que torna inaceitável tudo aquilo que não é útil para a

“civilização”, conversa com as reflexões trazidas por Aílton Krenak (2020a, p. 113)

em seu livro “A vida não é útil”:

O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de
viver à toa no mundo, acham que o trabalho é a razão da existência. Eles
escravizaram tanto os outros que agora precisam escravizar a si mesmos.
Não podem parar e experimentar a vida como um dom e o mundo como um
lugar maravilhoso. O mundo possível que a gente pode compartilhar não
tem que ser um inferno, pode ser bom. Eles ficam horrorizados com isso, e
dizem que somos preguiçosos, que não queremos nos civilizar. Como se
civilizar-se fosse um destino. Isso é uma religião lá deles: a religião da
civilização.

A colonialidade do ser envolve a introdução dessa lógica colonial nas

concepções, na experiência de tempo e espaço e na subjetividade. Ela inclui

também a colonialidade do ver, do sentir e do experienciar, formas através das quais

os sujeitos têm um senso de si e do seu mundo (MALDONADO-TORRES, 2020).

Por sua vez, a colonialidade do saber prevê a lógica colonial nas dimensões

do sujeito, objeto e método (MALDONADO-TORRES, 2020), o que “permitiu a

alguns definirem a si mesmos como possuidores do conhecimento válido e

verdadeiro, e a outros como destituídos de conhecimento” (BERNARDINO-COSTA,

2018, p. 122). Abaixo (Figura 2) consta um diagrama que sintetiza esses elementos

e sua relação com a colonialidade.
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Figura 2 - Analítica da colonialidade18

Fonte: Maldonado-Torres (2020, p. 43)

Catherine Walsh (2009) adiciona mais uma camada à dimensão da

colonialidade, que enlaça e envolve as outras três: colonialidade cosmogônica ou da

mãe natureza, relacionada à imposição da lógica colonial ao que se refere à força

vital-mágico-espiritual da existência das comunidades africanas, afrodiaspóricas e

indígenas. Com ela, pretende-se “anular as cosmovisões, filosofias, religiosidades,

princípios e sistemas de vida, ou seja, a continuidade civilizatória das comunidades

indígenas e as da diáspora africana” (WALSH, 2009, p. 15).

Esta matriz quadridimensionada da colonialidade (poder, ser, saber, mãe

natureza) torna evidente que a diferença entre colonizador e colonizado não tem

como base somente a cultura ou a classe. Em vez disso, a raça, o racismo e a

racialização compõem os elementos constitutivos e fundantes das relações de

dominação do mundo moderno/colonial (WALSH, 2009; QUIJANO, 2005;

PORTO-GONÇALVES; QUENTAL, 2013; BERNARDINO-COSTA, GROSFOGUEL,

MALDONADO-TORRES, 2020).

18 As dimensões básicas do que constitui uma visão de mundo afetadas pela colonialidade do poder
são a estrutura e a cultura.
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4.4 Racismo, a criação do “Outro” e a diferença colonial

A construção da ideia de “raça” foi uma maneira de conceder legitimidade às

relações de dominação impostas pelos colonizadores a partir da invasão da

América. Com ela, não só se naturalizaram as opressões (e a guerra, a morte, a

tortura e o estupro), como também foi possível a emergência da identidade

geocultural da Europa (QUIJANO, 2005; MALDONADO-TORRES, 2020).

Quijano (2005) aponta que a constituição da Europa como nova identidade

histórica só se fez possível por conta do “trabalho gratuito dos índios, negros e

mestiços da América, com sua avançada tecnologia na mineração e na agricultura, e

com seus respectivos produtos, o ouro, a prata, a batata, o tomate, o tabaco, etc.”

(QUIJANO, 2005, p. 127). O autor destaca que a primeira identidade geocultural

moderna e mundial foi a América, e a Europa foi construída como consequência dela

- e não o oposto (QUIJANO, 2005).

Assim como a Europa se afirmou através da conquista do “Outro” colonizado

(a América), a branquitude também se construiu como uma identidade dependente,

que existe através da exploração dos “Outros” raciais (KILOMBA, 2019) e se afirma

através da diferença colonial. Com ela, foi imposto aos sujeitos racializados (e em19

especial às mulheres racializadas) um lugar inferior no interior da hierarquia do

sistema-mundo moderno/colonial que suprime suas humanidades porque lhes nega

o direito de ser sujeitos não só de seus discursos, como também de sua própria

história (GONZALEZ, 2011).

Grada Kilomba (2019), em seu livro “Memórias da Plantação”, nos elucida que

o racismo contém em si três características: a construção da diferença, a ligação

inseparável dessas diferenças a valores hierárquicos e o poder. Para abordar a

diferença ela faz uma pergunta provocativa: “quem é diferente de quem? É o sujeito

negro “diferente” do sujeito branco ou é o branco “diferente” do negro?” (KILOMBA,

2019, p. 75).

19 Como uma identidade que se construiu através da diferença em relação ao “Outro”, a branquitude
não vê a si própria como uma raça, e sim como sinônimo de humanidade (o universal, o normal, o
padrão). Quando falamos dos sujeitos racializados estamos nos referindo àqueles que são “definidos”
através da diferença colonial, ou seja, àqueles que tiveram sua identidade imposta pelo colonialismo
pela ideia de raça.
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Ao fazer essa pergunta, Kilomba (2019) reflete que para se tornar “diferente”

é preciso se diferir de um grupo que tem o poder de se definir como norma (a norma

branca). Todos aqueles que não estão alinhados a essa norma são classificados

como “diferentes”, ou seja, a branquitude constrói-se como o ponto de referência e a

partir do qual todos os “Outros” raciais “diferem”.

Ao mesmo tempo, essa diferença é inseparável do estigma, da desonra e da

inferioridade. Esses valores hierárquicos, por serem aplicados a todos os membros

de um mesmo grupo, são naturalizados e impõem rótulos como ““a/o

problemática/o”, “a/o difícil”, “a/o perigosa/o”, “a/o preguiçosa/o”, “a/o exótica/o”, “a/o

colorida/o” e “a/o incomum”” (KILOMBA, 2019, p. 76). A construção da diferença e

sua associação imediata à uma hierarquia formam o que é chamado de preconceito

(KILOMBA, 2019).

Racismo é a combinação do preconceito com o poder (histórico, político,

social e econômico). Kilomba (2019) destaca que, por isso, racismo é a supremacia

branca, ou seja, não pode ser performado por outros grupos raciais porque estes

não possuem poder.

Os conflitos entre eles ou entre eles e o grupo dominante branco têm de ser
organizados sob outras definições, tais como preconceito. O racismo, por
sua vez, inclui a dimensão do poder e é revelado através de diferenças
globais na partilha e no acesso a recursos valorizados, tais como
representação política, ações políticas, mídia, emprego, educação,
habitação, saúde, etc. Quem pode ver seus interesses políticos
representados nas agendas nacionais? Quem pode ver suas realidades
retratadas na mídia? Quem pode ver sua história incluída em programas
educacionais? Quem possui o quê? Quem vive onde? Quem é protegida/o e
quem não é? (KILOMBA, 2019, p. 76).

A resposta para essas perguntas não é difícil e torna inegável a presença

sufocante das pressões coloniais em todas as áreas da vida do colonizado.

No tópico a seguir, refletiremos sobre a dimensão do saber e sobre a

urgência de decolonizar o conhecimento.

4.5 Geopolítica e do conhecimento, pensamento fronteiriço e o giro decolonial

Ele não queria nenhum compromisso com os personagens de

suas histórias. Acreditava que era a sua neutralidade que ordenava a
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coleção, e render-se a compromissos desse tipo colocaria em risco

todo o empreendimento. A natureza das histórias é tal que elas

sugam você para dentro, e, antes que possa se dar conta disso, vai

se tornar parte delas.

Priya Basil.20

A elaboração intelectual no âmbito da modernidade produziu formas de

conhecimento que refletem a estrutura de poder desse sistema-mundo: colonial,

capitalista e eurocentrada (QUIJANO, 2005). Quando Descartes em 1637 formulou a

pedra angular do eurocentrismo e cientificismo - a famosa frase “Penso, logo existo”

- não só estava implícita a ideia de que o conhecimento objetivo e verdadeiro era

gerado a partir de um monólogo interno (por uma desconfiança frente às demais

pessoas), como também há uma desvalorização das sensações e percepções

corporais como fontes válidas de conhecimento. Em sua obra “Discurso do Método”,

Descartes inicia uma tradição de pensamento que se propõe universal e descolada

do corpo e da geopolítica (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES;

GROSFOGUEL, 2020).

Entretanto, por mais que Descartes não tenha definido quem é esse “eu”, é

nítido que se trata do homem europeu. Apesar de ser reflexo de uma subjetividade

tão específica, a do homem branco, inicia-se uma divisão rígida entre aqueles que

se definem como capazes de produzir conhecimento válido e universalizável e

aqueles que não o são. Por trás do “(eu) penso” podemos ler que “outros não

pensam” (ou não pensam adequadamente) e, além disso, que “outros não existem”.

Torna-se evidente, a partir da elaboração cartesiana, a ligação entre conhecimento e

existência. Portanto, “o privilégio do conhecimento de uns tem como corolário a

negação do conhecimento de outros, da mesma forma que a afirmação da existência

20 Trecho do livro “Ishq e Mushq: amor e cheiro”, de Priya Basil (2008, p. 138). Esta parte do livro
descreve um homem (branco, londrino) que tinha obsessão por colecionar histórias. Ele ouvia a todos
atentamente, para não modificar nada em seus relatos e passar tudo para o papel. Ao longo de sua
vida, pilhas e pilhas de relatos foram se acumulando em sua casa: a coleção de histórias se tornara a
sua única ocupação. Ele procurava padrões, conexões. O que realmente queria era encontrar um
conto universal, uma linha unindo toda a humanidade, onde todas as histórias se encontrariam.
Mesmo percebendo que as histórias não cabiam em compartimentos perfeitos como esperava, o
homem não se permitia refletir sobre o seu fracasso. Vivia uma vida solitária e fútil e se convencia de
que o seu ofício era apenas registrar. Em sonhos, sofria por conta disso, quando a indagação sobre
sua responsabilidade em relação às histórias que colecionava vinham desafiá-lo. Mas ele não dava
ouvidos a esse chamado interior, precisava permanecer “neutro”, em busca do universal.



43

de uns tem como lado oculto a negação do direito à vida de outros”

(BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2020, p. 12).

O universalismo proposto pela linguagem científica, que desde o Iluminismo

se intitula como a “como a mais perfeita de todas as linguagens humanas” e que

reflete “a mais pura estrutura universal da razão” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 14),

pressupõe que o sujeito epistêmico seja sem rosto e sem força de gravidade,

descolado das relações sociais de poder, sem sexualidade, sem gênero, sem etnia,

sem raça, sem classe (BALLESTRIN, 2013). Só assim o conhecimento neutro, puro

(e universal) brotaria de suas produções. Entretanto, como exposto acima, só quem

seria capaz de produzir um conhecimento assim é o específico homem branco (que

não se vê como específico, mas somente “ser humano” e, portanto, capaz de falar

por todos os outros).

A longa tradição desse universalismo abstrato fez com que os modelos21

advindos da Europa (e mais tarde dos EUA), em relação aos mais variados âmbitos

da vida, fossem encarados como o auge do desenvolvimento humano, “enquanto

outras formas de organização da vida são tratadas como pré-modernas, atrasadas e

equivocadas” (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL,

2020, p. 12).

O escritor queniano Ngũgĩ wa Thiong’o pontuou sobre o efeito em aniquilar a

crença das pessoas nelas mesmas que esse “particularismo disfarçado de universal”

produz, denominado por ele como uma bomba cultural:

O efeito de uma bomba cultural é aniquilar a crença das pessoas nos seus
nomes, nos seus idiomas, nos seus ambientes, nas suas tradições de luta,
em sua unidade, em suas capacidades e, em última instância, nelas
mesmas. Isso faz com que as pessoas vejam seus passados como uma
terra devastada sem nenhuma realização, e faz com que elas queiram se
distanciar dessa terra devastada (WA THIONG'O, 2005, p. 3, apud
(BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2020, p.
13).

21 “O chamado universalismo abstrato é um tipo de particularismo que se estabelece como
hegemônico e se apresenta como desincorporado, desinteressado e sem pertencimento a qualquer
localização geopolítica.” (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2020, p.
13). Originado a partir da tradição do cientificismo e eurocentrismo, marca não só a produção do
conhecimento, como também diversos âmbitos da vida, como a economia, a subjetividade, a política,
a relação com a natureza, entre outros. (BERNARDINO-COSTA; MALDONADO-TORRES;
GROSFOGUEL, 2020).
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Neste sentido, Grada Kilomba (2019, p. 51) afirma que a academia “não é um

espaço neutro nem tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e

sabedoria, de ciência e erudição, é também um espaço de v-i-o-l-ê-n-c-i-a”. A autora

relata que é comum que questionem o seu trabalho alegando ser não muito

científico, muito subjetivo, emocional, específico. Tal postura permite que o sujeito

branco volte ao centro, como a norma, e redirecione para a margem conhecimentos

que desviam da sua forma de produzir, determinando assim quem pode falar .22

O centro acadêmico não é de forma alguma um local neutro: é um local onde

sujeitos colonizados foram descritos, classificados e desumanizados, tidos como

objetos de discursos predominantemente brancos, mas que raramente puderam

ocupar como sujeitos. Entretanto, não se trata da falta da fala, e sim de um sistema

que desqualifica e considera todo conhecimento que essas vozes produzem como

inválido (KILOMBA, 2019).

Lélia Gonzalez (1984, p. 225), em seu texto “Racismo e Sexismo na Cultura

Brasileira” declara:

E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações.
Exatamente porque temos sido falados, infantilizados (infans, é aquele que
não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque
falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou
seja, o lixo vai falar, e numa boa. (GONZALEZ, 1984, p. 225).

Gonzalez se refere ao lugar que ocupa como mulher negra na hierarquia

social hegemônica, oprimida duplamente pelo racismo e sexismo. Para ela, segundo

a lógica dominante, os negros estão na “lata de lixo da sociedade brasileira”

(GONZALEZ, 1984). Assumir a própria fala é, então, retomar o direito de ser sujeito

dos seus discursos e da própria história (GONZALEZ, 2011).

Importante destacar que a prática discursiva de Gonzalez - assim como de

Kilomba e de outros autores decoloniais - assume o lugar de onde fala. Ao contrário

do paradigma eurocêntrico, que mesmo falando de uma localização particular,

22 Kilomba (2019, p. 52) nos apresenta uma relação de palavras que revela “uma dimensão de poder
que mantém posições hierárquicas e preservam a supremacia branca” e que, por isso, determina
quem pode falar. Assim, quando o sujeito branco fala, é científico, em oposição ao sujeito colonizado,
que é acientífico. As palavras a seguir seguem a mesma lógica: universal / específico; objetivo /
subjetivo; neutro / pessoal; racional / emocional; imparcial / parcial; fatos / opiniões; conhecimento /
experiência.
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põe-se como universal, desinteressado e não situado, o locus de enunciação desses

autores é marcado não somente pela localização geopolítica, como também “pelas

hierarquias raciais, de classe, gênero, sexuais etc. que incidem sobre o corpo”

(BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 19). Neste sentido, bell hooks

argumenta sobre a importância de favorecer o pensamento a partir das experiências

vividas e das redes de diálogo tecidas entre pensadores críticos dentro e fora das

instituições acadêmicas (hooks, 1991) - perspectiva bem diferente da abstração

solitária de Descartes.

Do lugar ocupado por esses sujeitos, um lugar de fronteira (física ou

imaginária) da modernidade, firmado pela diferença colonial e pela atuação da

colonialidade do poder (ser, saber e da mãe natureza), que o chamado pensamento

fronteiriço pode emergir como um projeto decolonial (BERNARDINO-COSTA;

GROSFOGUEL, 2016).

Na perspectiva do projeto decolonial, as fronteiras não são somente este
espaço onde as diferenças são reinventadas, são também loci enunciativos
de onde são formulados conhecimentos a partir das perspectivas,
cosmovisões ou experiências dos sujeitos subalternos. O que está implícito
nessa afirmação é uma conexão entre o lugar e o pensamento.
(BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 19).

Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016, p. 18) destacam que os sujeitos

coloniais que vivem nas fronteiras não eram e não são seres passivos. Desse

modo, podem tanto se “integrar ao desenho global das histórias locais que estão

sendo forjadas”, como podem rejeitá-las.

Em um “compromisso ético-político em elaborar um conhecimento

contra-hegemônico” (BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 19), o

pensamento fronteiriço, embora esteja em constante diálogo com a modernidade, se

dá a partir das perspectivas subalternas. Mignolo (2003, p. 51) aponta que ele não

pode ignorar o pensamento da modernidade, mas não pode tampouco subjugar-se a

ele. Trata-se, portanto, de uma resposta epistêmica ao projeto eurocêntrico da

modernidade e uma resistência à lógica colonial que incide nas margens da

sociedade (BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016; RIBEIRO, 2021).
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A esse “movimento de resistência teórico, prático, político e epistemológico à

lógica da modernidade/colonialidade” (BALLESTRIN, 2013) chamamos de giro

decolonial.

4.6 Decolonialidade e Transmodernidade

“A mais básica expressão do giro decolonial está no nível da atitude”

(MALDONADO-TORRES, 2020, p. 44). Em diálogo com Frantz Fanon,

Maldonado-Torres (2020) reflete que a atitude, para o projeto decolonial, é mais

importante que o método. Enquanto este último define a relação entre um sujeito e

um objeto, a atitude refere-se a como o sujeito se orienta em relação ao saber, ao

poder e ao ser (três das dimensões básicas afetadas pela

modernidade/colonialidade).

Para um engajamento crítico contra a colonialidade, e para que se coloque a

decolonialidade como um projeto, é de suma importância que a atitude decolonial

assuma diferentes expressões no âmbito do saber, do ser e do poder. Assim, o

condenado emerge como um pensador, um criador e um ativista, formando23

comunidades e tornando coletiva a sua luta (MALDONADO-TORRES, 2020).

Neste sentido, o giro epistêmico decolonial (referente ao campo do saber)

requer um sujeito corporificado, “não simplesmente para melhor conhecer, mas

também para mais radicalmente mudar o mundo” (MALDONADO-TORRES, 2020, p.

46). O sujeito corporificado não entende como base do seu saber uma abstração do

que se é, a partir de um monólogo interno e descontextualizado da vida - como o de

Descartes. Trata-se de entender o corpo como algo aberto, uma zona de contato, de

fronteira, uma ponte, a partir do qual se comunicam e se dialogam as questões

23 De acordo com o pensamento de Frantz Fanon, “os condenados são os sujeitos que são
localizados fora do espaço e do tempo humanos, o que significa, por exemplo, que eles são
descobertos junto com suas terras em vez de terem o potencial para descobrirem algo ou de
representarem um empecilho para a conquista de seu território. Os condenados não podem assumir a
posição de produtores do conhecimento, e a eles é dito que não possuem objetividade. Do mesmo
modo, os condenados são representados em formas que os fazem se rejeitar e, enquanto mantidos
abaixo das dinâmicas usuais de acumulação e exploração, podem apenas aspirar ascender na
estrutura de poder pelos modos de assimilação que nunca são inteiramente exitosos. A colonialidade
do poder, ser e saber objetiva manter os condenados em seus lugares, fixos, como se eles
estivessem no inferno. Esse é o inferno em relação ao qual o céu e a salvação do civilizado são
concebidos e sobre os quais ele está acoplado.” (MALDONADO-TORRES, 2020).
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críticas que estão fundamentadas na experiência vivida (MALDONADO-TORRES,

2020; BERNARDINO-COSTA, 2018).

Esse corpo aberto, além de ser questionador, é também criativo. A arte (e

também a espiritualidade) é um ponto-chave de enfrentamento da colonialidade do

ser, pois se constitui como modo de crítica, autorreflexão, proposição de diferentes

formas de entender e viver o tempo, o espaço, a subjetividade e as relações em

comunidade. Além disso, esse giro decolonial estético (e espiritual) tem a

característica de atuar no estabelecimento de unidade entre o saber, o poder e o ser.

“Liga e interliga, conecta e reconecta o eu consigo mesmo, o conhecimento com as

ideias, as ideias com as questões, as questões com os modos de ser”

(MALDONADO-TORRES, 2020, p. 48).

Entretanto, o pensamento, a criatividade e a espiritualidade não podem,

sozinhos, mudar o mundo. Para o avanço do projeto da decolonialidade, é

necessário também um giro decolonial ativista, a partir do qual o sujeito colonizado

emerge como um agente de mudança social. O ativismo, porém, não é algo que

existe fora do pensamento e da criação, mas através deles, da discussão de

estratégias para a transformação de instituições específicas na sociedade e da ação

coletiva (MALDONADO-TORRES, 2020).

O horizonte a longo prazo a ser alcançado pelo projeto decolonial é chamado

por alguns de transmodernidade. Esse conceito foi desenvolvido na década de 1970

por Enrique Dussel (um dos integrantes do grupo M/C) e representa a “ruptura com a

‘lógica monológica’ da modernidade a partir do estabelecimento de um diálogo entre

as exterioridades da modernidade ou entre os chamados condenados da terra”

(BERNARDINO-COSTA, 2018, p. 124 ).

Desta maneira, não só uma forma de enfrentamento da

modernidade/colonialidade emergiria das lutas locais, mas uma multiplicidade de

respostas críticas partindo do Sul Global - simbolizando uma atitude não só dos que

se encontram geograficamente ao sul, mas também dos povos, culturas e lugares

epistêmicos subalternizados, descartados e desvalorizados pelo projeto eurocêntrico

da modernidade. Visualiza-se, através desse movimento, a possibilidade de construir

uma rede planetária em favor da igualdade, da justiça e da diversidade . Uma rede
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que não se baseia em um universalismo abstrato, mas concreto ou ainda, em uma24

pluriversalidade (BERNARDINO-COSTA, 2018; BERNARDINO-COSTA;

GROSFOGUEL, 2016; BALLESTRIN, 2013).

24 Aimé Césaire, em sua carta de desligamento apresentada ao Partido Comunista Francês, na
década de 1950, disse que não pretendia se perder em um universalismo desincorporado e que sua
ideia de universal era um universal com todos os particulares, uma profunda coexistência deles.
Bernardino-Costa (2018, p. 125) defende que “se o universalismo abstrato é um tipo de particularismo
que se estabelece como hegemônico e se apresenta como desincorporado, sem pertencimento a
qualquer localização geopolítica e desinteressado, o universalismo concreto não esconde seu lugar
de enunciação, suas influências corpo-políticas e geopolíticas”. O universalismo concreto supõe então
relações horizontais entre as diversas particularidades através do diálogo, algo que se equivale ao
que chamamos de pluriversalidade ou pluralidade transmoderna (BERNARDINO-COSTA, 2018).
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5 CARTOGRAFIA E DECOLONIALIDADE: PENSANDO PRÁTICAS EDUCATIVAS

NA ESCOLA

Neste capítulo iremos refletir sobre as aproximações possíveis entre a

Cartografia Escolar e a Decolonialidade, considerando a relevância de práticas

educativas que contribuam para o empoderamento, autonomia e felicidade dos25

educandos. Durante essas reflexões, damos destaque a experiências desenvolvidas

no contexto da Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC), a partir das quais os

sujeitos participantes atuam como pensadores, criadores e também ativistas,

mobilizando a escola e a comunidade para pensar criticamente o espaço e as

relações sociais que se dão em seus territórios.

Em um primeiro momento, discutiremos sobre o potencial da Cartografia

Escolar frente à formação do pensamento crítico e à promoção da cidadania. Essa

abordagem é essencial para pensarmos em práticas decoloniais que reflitam sobre o

espaço dentro da escola, compondo o movimento de resistência epistêmica e

política sobre o qual já tratamos.

A nossa análise seguirá com uma exposição mais detalhada sobre a OBRAC,

seus objetivos e resultados. Neste sentido, iremos também explicitar como se deu a

seleção das experiências práticas que trouxemos em nosso estudo e que vão

atravessar a discussão deste capítulo.

Os itens que seguem (5.3 a 5.6) trarão eixos temáticos que consideramos

relevantes para explorar as aproximações propostas entre os campos de estudo do

trabalho (Cartografia Escolar e a Decolonialidade). Neste sentido, assim como no

capítulo 4 fizemos referência à matriz quadridimensionada da colonialidade, aqui

abordaremos caminhos possíveis para a prática decolonial aliada à Cartografia

Escolar no que tange essas quatro dimensões: ser, saber, poder e mãe natureza.

25 Aqui fazemos referência ao educador japonês Tsunessaburo Makiguti, “um dos primeiros
pensadores a relacionar a geografia à vida humana numa perspectiva interdisciplinar” (VOSS, 2013,
p. 30). Makiguti defende a importância da felicidade, da liberação do potencial criativo e da
consciência comunitária dos educandos nas práticas pedagógicas. Além disso, entende a autonomia
como fundamental para a formação educacional, vendo-a também como essencialmente criativa
(VOSS, 2013).
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Ao longo dessa discussão, faremos um diálogo com as experiências

selecionadas a partir da OBRAC, em que podemos vislumbrar possibilidades de

atuação de uma educação democrática e transformadora.

5.1 Cartografia Escolar, pensamento crítico e cidadania

Paulo Freire (2016, p. 157), em uma entrevista concedida ao jornal Ação ,26

declara que “cidadania é uma produção, uma criação política”. Ele não a entendia

como um conceito abstrato e mágico que faz com que todos a exerçam na medida

em que é pronunciado. Também não a aceitava como se fosse um presente a ser

dado ao povo. Freire tinha um profundo entendimento de que produzir cidadania -

fornecer as condições necessárias para que as pessoas possam exercer os seus

direitos e deveres de cidadão - era uma responsabilidade e um dever político de

diversos atores sociais, inclusive dos educadores.

Ao chamarmos atenção para o potencial cidadão da Cartografia Escolar,

estamos nos referindo ao que ela pode contribuir para a formação do pensamento

crítico dos educandos e para a sua atuação política no mundo. Quando se propõe

nas práticas de cartografia que situações cotidianas sejam repensadas no espaço,

os sujeitos são convidados a lançar um novo olhar sobre aquilo que já estava posto

em sua própria vida. Abre-se uma oportunidade para conhecer histórias, entender e

criar conexões, revelam-se aspectos que antes ficavam escondidos no dia-a-dia.

Além disso, ao refletir criticamente sobre a realidade, a Cartografia Escolar

tem o potencial de pensar espaços a serem construídos, de pensar o mundo que se

tem e o que se quer. Como salienta o professor Gabriel Vidal em sua participação no

1º Bate papo da OBRAC (OBRAC, 2021a, 1:19:33), é necessário pensar “como é

que a cartografia pode ser uma forma de sonhar”, uma forma de representação não

só do que “está feito, mas de alguma coisa que pode vir a ser, de como o espaço

pode vir a ser”.

É importante destacar que esta cartografia de que falamos não

necessariamente é a praticada pela maioria das instituições de ensino. Tal qual a

26 Órgão Informativo da Associação dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB). Entrevista
realizada em 13 de maio de 1994 a convite do Programa BB Educar e publicada no jornal Ação, n. 62
em 19 de maio do mesmo ano.
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cidadania, para que haja a produção de práticas pedagógicas críticas e que

permitam nascer o sonho, é preciso de uma intenção política.

Como já foi discutido na introdução deste trabalho, o mapa não é neutro. Ele

carrega em si mensagens, histórias e silenciamentos próprios daqueles que o

produzem e que intencionalmente o utilizam para os seus propósitos. Sem o

“compromisso ético-político em elaborar um conhecimento contra-hegemônico”27

(BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 19), o mapa e as práticas

educativas da cartografia se tornam um braço do colonialismo. Neste sentido, além

de muitas vezes afastarem os educandos do pensar espacial - pelo desinteresse

causado pela sua falta de contexto e sentido prático na vida - estas cartografias

podem reforçar as estruturas moderno/coloniais existentes, enrijecendo fronteiras e

desestimulando o sonho de um mundo diferente (KATUTA, 2020; NEVES, 2018).

Almeida (2019) nos elucida que a linguagem usada no ensino da Cartografia

Escolar tem um sentido político-pedagógico e a mediação proposta por ela para a

construção do conhecimento espacial também não é neutra. Ela pode possibilitar

que o aluno atinja um saber mais complexo, ao permitir, por exemplo, que ele

mesmo estabeleça relações entre o que vê e a forma gráfica com que vai

representar, ou oferecer um meio de aprendizagem pobre, que muitas vezes

desenvolve apenas a destreza para resolver questões com base em formas

espaciais.

Além de influenciar o desenvolvimento psicomotor dos educandos, a

linguagem (e como ela é ensinada e aprendida) está diretamente ligada à maneira

como determinadas formas de poder se expressam e criam forma. Grada Kilomba

(2019, p. 14), ao fazer uma crítica à língua portuguesa, pontua:

(...) a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão
política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois
cada palavra que usamos define o lugar de uma identidade. No fundo,
através das suas terminologias, a língua informa-nos constantemente de
quem é normal e de quem é que pode representar a verdadeira condição
humana. (grifos da autora).

Assim como a língua carrega essas dimensões políticas, de opressão e de

identidade, a cartografia, sendo também uma linguagem, tem o poder de informar e

27 Ver página 45, do item 4.5 (Geopolítica e do conhecimento, pensamento fronteiriço e o giro
decolonial).
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definir a quem pertence a verdadeira humanidade e, com ela, os espaços e a

história. Produzir uma nova linguagem cartográfica nos processos educativos é

também criar formas de representação em que todos possam se encontrar na

condição humana .28

Somente cônscios da sua plena humanidade os sujeitos exercerão29

plenamente a sua cidadania. Neste ponto, nos deparamos com a imensa

responsabilidade dos educadores de assumirem o compromisso político de uma

educação que, além de contribuir para a atuação dos educandos no mundo, visa a

felicidade e permite o sonho.

Finalizamos este item com mais um trecho da fala do professor Gabriel Vidal

no evento da OBRAC (OBRAC, 2021a, 1:20:34) “(...) a escola tem não só a

possibilidade, ela tem o dever de fazer os nossos estudantes sonharem. Os

professores também, eu acho que a gente tem o papel de continuar sonhando. Com

os pés firmes no chão”.

5.2 Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC)

A Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC) vem ganhando cada vez mais

destaque dentre as olimpíadas científicas do Brasil e do mundo. Tem como objetivos

principais divulgar a Ciência Cartográfica; “despertar nos estudantes a curiosidade e

o interesse pela Cartografia com foco no conhecimento espacial para cidadania” (DI

MAIO et al., 2020, p. 6); e disponibilizar aos professores ferramentas para o ensino

participativo em áreas que abrangem o conhecimento cartográfico (como a

geografia, a história e a matemática) (DI MAIO et al., 2020).

29 Sueli Carneiro (2005, p. 99), em sua tese de doutorado “A construção do Outro como Não-ser como
fundamento do Ser” defende que a negação da plena humanidade do Outro, assim como “a sua
apropriação em categorias que lhe são estranhas, a demonstração de sua incapacidade inata para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento humano, a sua destituição da capacidade de produzir cultura e
civilização prestam-se a afirmar uma razão racializada, que hegemoniza e naturaliza a superioridade
européia”. Em Trip Transformadores (2018, 00:03:32), ela afirma: “É uma condição necessária de
afirmação da nossa plena humanidade a gente rejeitar visceralmente toda e qualquer forma de
discriminação, de exclusão. Acho que todo mundo que aceita isso se rebaixa como seres humanos.
Eu sou muito orgulhosa da minha plena humanidade”.

28 Fazemos aqui uma referência ao trecho do livro de Kilomba (2019, p. 21): “Parece-me que não há
nada mais urgente do que começarmos a criar uma nova linguagem. Um vocabulário no qual nos
possamos todas/xs/os encontrar, na condição humana”.
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A participação na OBRAC é realizada através de equipes, formadas por 4

estudantes e um professor. Grande parte das atividades acontece à distância

através da plataforma Moodle, sendo a primeira fase constituída por provas teóricas

e a segunda por atividades práticas propostas (como a construção de instrumentos

cartográficos, mapas, maquetes, etc.). Na etapa final (presencial), três equipes

participam de uma corrida de orientação, esporte que alia atividades físicas e

cognitivas (DI MAIO et al., 2020).

A Olimpíada acontece a cada dois anos e, até o momento, teve quatro

edições (2015, 2017, 2019 e 2021). Em todas elas, uma grande diversidade de

assuntos foram trabalhados, passando pela construção de instrumentos de medição

a partir de materiais recicláveis e a elaboração de mapas sobre questões históricas,

culturais ou relacionadas ao meio ambiente, em 2015; a elaboração de anaglifos

(imagens para observação em 3D) e de mapas com o tema “Palmeiras do Brasil”,

em 2017; a construção de um mapa tátil do entorno da escola e a representação da

história de pessoas refugiadas a partir de Story Maps , em 2019; a produção de um30

filme curta-metragem com a temática cartografia e cinema e a elaboração de uma

coleção de mapas com uma sequência temporal de um dado lugar, em 2021 (DI

MAIO et al., 2020; OBRAC, 2021b).

Essas atividades são avaliadas por uma equipe de professores experientes

na área de cartografia, vindos de instituições de ensino e pesquisa de diferentes

estados do país. A troca de experiências gerada por essa diversidade é muito

relevante para a forma com que o evento é conduzido, além de aumentar as

possibilidades de divulgação da ciência cartográfica em diferentes espaços e

projetos de ensino, pesquisa e extensão (DI MAIO et al., 2020).

A OBRAC disponibiliza em seu canal do YouTube alguns dos vídeos31

enviados pelas equipes sobre as atividades realizadas durante a sua participação.

Lá também é possível encontrar a gravação de entrevistas e eventos, como as

quatro edições do Bate papo OBRAC que ocorreram em 2021, com a presença de

professores, estudantes, organizadores e convidados. Além dessa plataforma, a

31 Acesse pelo link <www.youtube.com/obracuff> .

30 Os Story Maps são técnicas que permitem a criação/contação de histórias e que podem combinar
texto, mapas interativos e outros conteúdos de mídia.

http://www.youtube.com/obracuff


54

Olimpíada ainda conta com um site , em que é possível consultar as provas,32

materiais, fotos, regulamentos e outras informações de suas edições, sugestões de

leitura e mapas produzidos pela organização.

5.2.1 Seleção de experiências

A fim de explorar possibilidades de aproximação entre a Cartografia Escolar e

a Decolonialidade, procuramos no acervo da OBRAC experiências que nos

fornecessem elementos para serem relacionados a questões-chaves dos estudos

decoloniais. Para isso, dividimos a análise em quatro eixos (fazendo referência às

dimensões básicas da colonialidade): saber, ser, mãe natureza e poder.

Optamos por abordar essas dimensões na busca por práticas educativas que

apontassem os sujeitos educandos como protagonistas, pensadores, criadores e

também ativistas, contribuindo para a transformação de suas realidades. Isso nos

indicaria que o projeto decolonial já está em curso e o firmaria no presente, dando o

chão de que o sonho precisa.

Cada um dos quatro itens que seguem (5.3 a 5.6) vai trazer para a discussão

um caso selecionado, além de outras reflexões que conversem com a proposta. A

nossa intenção, porém, não é exaurir o debate sobre o que essas experiências

representam ou contribuem para o tema, mas apontar caminhos e possibilidades. É

notável o quanto as práticas aqui trazidas são ricas e as relações possíveis são

muitas e transversais a mais de um - se a não todos - os eixos da análise.

Iremos descrever essas experiências selecionadas ao longo dos tópicos, mas

disponibilizamos no Apêndice 8.1 um quadro com algumas informações compiladas

que podem ser do interesse da pessoa leitora.

5.3 Decolonialidade do saber: formando redes de conhecimento através da

cartografia

A experiência que trazemos neste item foi desenvolvida na edição de 2015 da

OBRAC pela equipe do Colégio Energia, localizado em Florianópolis (SC). Foi33

solicitado pela Olimpíada que se construísse um instrumento de medição funcional -

33 Composta pelo professor André Vagner Peron de Morais e os estudantes Gabriel Pereira Brandão,
Ítalo Bartelt Tonnera, Lara Damiani Cabral e Roberto Serrano Duarte de Oliveira.

32 Acesse pelo link <http://olimpiadadecartografia.uff.br/> .

http://olimpiadadecartografia.uff.br/
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e não apenas decorativo - a partir de materiais diversos, inclusive recicláveis. Esse

instrumento poderia ser a releitura de algum equipamento que já existe, mas feito a

partir de materiais fáceis de encontrar e viáveis para a escola, ou algo novo

(OBRAC, 2015).

Também foi solicitado como atividade prática que os participantes

produzissem um mapa que retratasse aspectos culturais, ambientais,

socioeconômicos, problemáticas e/ou atrativos da região em que a escola estivesse

inserida. Se o material fosse feito a partir do uso do instrumento construído, a equipe

ganharia pontos extras na avaliação.

No caso trazido, o grupo desenvolveu o petnível, um nível produzido com uma

garrafa PET de faces retas e com marcações de inclinação obtidas com um

transferidor (Figura 3). Com o uso desse equipamento, a equipe mediu a declividade

das ruas no entorno da escola para construir um mapa sobre o risco de enxurradas e

alagamentos na região.

Figura 3 - Petnível e seu uso

Fonte: Acervo da OBRAC (2015)

Para que pudessem transformar os dados obtidos com o equipamento em

uma informação mais complexa (o mapa), os integrantes procuraram apoio do

GeoLab, o Laboratório de Geoprocessamento da UDESC (Universidade do Estado

de Santa Catarina). Com essa troca, aprenderam a usar o software ArcGIS e

puderam transferir e tratar as informações que tinham sistematizado. O produto final

foi um mapa completo, de fácil leitura e design elaborado (Figura 4).
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Figura 4 - Mapa de Risco de Enxurradas e Alagamentos

Fonte: Acervo da OBRAC (2015)

Segundo o vídeo enviado à OBRAC, a equipe tinha a expectativa de que, com

esse mapa, as autoridades locais competentes pudessem estar mais atentas a

respeito do assunto e tomar medidas mais eficazes para sanar o problema

enfrentado na região, promovendo assim um maior bem estar social a todos.

Rafael Sanzio dos Anjos (2014, p. 334) pondera que os mapas “são

historicamente as principais representações gráficas do mundo real e se firmam

como as mais relevantes ferramentas na interpretação e leitura do território”. O autor

continua:

Estes possibilitam revelar graficamente o que acontece na dinâmica do
espaço e tornam-se cada vez mais imprescindíveis, por constituírem, uma
ponte entre os níveis de observação da realidade e a simplificação, a
redução, a explicação e de pistas para a tomada de decisões e soluções
dos problemas (ANJOS, 2014, p. 334).

O grupo, ao expor a intenção de que seu trabalho chegasse à esfera pública e

beneficiasse a comunidade, demonstrou a compreensão que tem sobre a relevância

dessa ferramenta na gestão dos territórios. Além disso, o fato de terem saído dos
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muros da escola e buscado o apoio da universidade revela a inquietação do grupo

em corresponder à proposta da OBRAC produzindo um material que tivesse um real

significado frente às questões que enfrentavam na sua localidade.

O encontro com o GeoLab, além de aproximar os estudantes da experiência

universitária (e por isso abrindo para eles novos caminhos de sonho), reflete o

potencial que a Cartografia Escolar tem na formação de redes de conhecimento e

troca de saberes.

Ao partir de um problema local - as enchentes - os educandos também

puderam se atentar para uma série de relações que se dão no espaço e que antes

podiam não ser tão nítidas. Mapear a declividade, a presença (e ausência) de

bueiros, as áreas dispersoras de água pluvial, e relacionar essas informações a

eventos que ocorrem e que impactam significativamente a comunidade permite, por

exemplo, o questionamento sobre o planejamento urbano e como é possível que

novas realidades sejam materializadas.

Essa forma de construir conhecimento, que parte da experiência vivida e que

empodera os educandos na criação de metodologias próprias (com a construção do

petnível e os caminhos de busca protagonizados por eles, por exemplo), não se dá a

partir da abstração completa, mas de um desejo sincero de que o que se produz

com o saber seja carregado de sentido. Esse conhecimento não é solitário, mas se

dá através do diálogo e da vivência em comunidade.

É fundamental, para o avanço do projeto decolonial, que os sujeitos

colonizados sejam capazes de romper com o isolamento imposto pela colonialidade

e, a passando pelas questões críticas, possam comunicar saberes que se dão para

além de uma metodologia, para além de uma objetividade fixa e descolada do

mundo (MALDONADO-TORRES, 2020). Um mapa que carrega consigo esta atitude

é capaz de se firmar como instrumento de produção de cidadania - inclusive pelo

poder de articulação e mobilização social que carrega.

Neste sentido, pensar em cartografias na escola que contribuam para a

decolonização do saber, pressupõe o encontro e a formação de redes. A partir delas,

os sujeitos podem se expressar com a plenitude da diversidade que carregam para

construir coletivamente outros caminhos pedagógicos possíveis.
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5.4 Decolonialidade do ser: mapear para pensar acessibilidade e espaços de

pertencimento na escola

Na terceira edição da Olimpíada Brasileira de Cartografia, foram propostas

como atividades práticas a construção de um croqui e de um mapa tátil do entorno34

da escola das equipes participantes. Esses materiais tinham a intenção de

espacializar, respectivamente, as condições de acessibilidade existentes no local e

as intervenções necessárias na área que visassem a mobilidade de pessoas com

deficiências visuais e/ou motoras (OBRAC, 2019). Nos termos da OBRAC, eles

deveriam representar as condições que temos e as condições que queremos.

A experiência aqui trazida é a da equipe do CEFET-MG Divinópolis , que35

construiu um mapa (Figura 5) utilizando diferentes recursos sensoriais, interativos e

informativos. Com ele, é possível perceber a inclinação do terreno através das

curvas de nível, a infra-estrutura da escola e de outras construções locais, as

diferenças entre as ruas do entorno e as do interior do campus e a vegetação

rasteira e arbustiva da área. Todas essas informações foram representadas através

de elementos com diversas texturas, como lixas de diferentes rugosidades, EVA,

camurça, algodão, aviamentos, etc - além de textos explicativos em Braille,

produzidos em parceria com a ADEFOM (Associação dos Deficientes do Oeste de

Minas).

35 Composta pela professora Nádia Cristina da Silva Mello e pelos estudantes Ana Clara Machado
Silva (do Curso Técnico de Produção de Moda), Ana Luiza Tavares Fonte Boa (também do Curso
Técnico de Produção de Moda), Luis Henrique Gomes Higino (do Curso Técnico de Informática) e
Sofia Lara Pereira Silva (do Curso Técnico de Mecatrônica).

34 Os mapas são chamados táteis quando podem ser percebidos pelo toque. Eles podem ser
construídos através da utilização de diferentes texturas e uma linguagem gráfica com signos em
relevo, como por exemplo, o Braille.
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Figura 5 - MICE: Mapa Interativo CEFET Divinópolis e Entorno

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

Além dos recursos táteis, o material contava com funções sonoras acionáveis

por botões, a partir das quais era possível obter informações sobre as condições de

acessibilidade da área e sobre as propostas de intervenção pensadas pela equipe.

Segundo o vídeo produzido pelos estudantes, um dos motivos pela escolha de incluir

o som entre as funcionalidades é o fato de grande parte das pessoas com

deficiência visual não dominar a leitura em Braille. Com o som, o mapa se tornaria

ainda mais acessível.

Como pôde ser observado na Figura 4, os recursos visuais também eram

abundantes e, combinados às funções interativas, fizeram com que o mapa se

tornasse ainda mais atrativo e lúdico para todos que tivessem acesso a ele.

Para a coleta dos dados representados no mapa e para a elaboração das

propostas de mudança, os estudantes se mobilizaram para observar as possíveis

dificuldades de acesso de pessoas com deficiência motora e visual no local. Além

disso, em visita à ADEFOM, conversaram com pessoas que vivenciam essas

realidades e firmaram relações que permitiram que elas pudessem testar as funções
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do mapa e avaliar se estavam adequadas às suas necessidades durante o seu

processo de construção.

É importante notar a interdisciplinaridade da equipe, formada por estudantes

de três cursos técnicos diferentes (Produção de Moda, Informática e Mecatrônica) e

a professora, que leciona a disciplina de Geografia. Como defende Duarte (2016, p.

42), “o mapa é, sem dúvida, um recurso didático com grande potencial integrador”.

Os diálogos proporcionados pela diversidade de saberes em torno de uma situação

ou um tema proposto (neste caso a construção de um mapa tátil) tem a

característica de contribuir ainda mais para a riqueza presente nos resultados dessa

troca (DUARTE, 2016) - e que pode ser observada no caso apresentado.

Ao abrir espaço para a reflexão sobre a importância de uma cartografia

acessível a todas as pessoas, a proposta da OBRAC contribui para pensar não só a

democratização do ensino, como também da escola e dos espaços públicos.

Trata-se de garantir os direitos e acolher a diversidade humana e, com ela, a

diversidade de corpos que carrega.

Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2002) destaca a relevância que as explicações com

base na biologia tem no Ocidente para a manutenção do poder daqueles que se

consideram superiores. Foi criada a noção de que haveria um tipo original de corpo

e todos que divergissem dessa norma teriam, de alguma forma, se degenerado. Os

Outros, sendo considerados geneticamente inferiores, teriam como explicadas as

suas posições sociais desfavorecidas.

Com as discussões trazidas até aqui sobre os efeitos da modernidade frente

aos sujeitos colonizados, não é difícil perceber que o corpo considerado normal por

esse sistema-mundo é o do homem branco. Mais ainda, do homem branco

heterosexual, cisgênero, sem deficiência e magro (mas não muito).

Dentro do modo de pensar colonial, aos corpos é dada uma lógica própria, ou

seja, acredita-se que é possível inferir sobre a posição social de uma pessoa (e

também sobre suas crenças, seus hábitos, sua religiosidade, sua sexualidade, etc.),

somente ao olhar para ela (OYĚWÙMÍ, 2002). Oyěwùmí (2002) relaciona essa

tamanha relevância do corpo no Ocidente ao privilégio que é dado à visão. Segundo

ela, a diferenciação dos corpos humanos em termos do sexo, da cor da pele, do

tamanho do crânio, demonstram o poder dado ao “ver”.
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Oyěwùmí (2002) também aponta que o termo cosmovisão, que é usado no

Ocidente para se referir à lógica cultural de uma sociedade, é eurocêntrico quando

usado para descrever culturas que podem privilegiar outros sentidos que não sejam

o visual. A autora propõe que, para esses diferentes grupos culturais, seja usado o

termo cosmopercepção.

É possível pensarmos que cosmopercepção é um termo que acolhe também

a diversidade dos corpos colonizados que, por diferentes motivos, adotam uma

relação mais ampla com o mundo através dos sentidos. Dentre eles, destacamos os

das pessoas com deficiência e, em especial, as cegas ou de baixa visão.

Estes sujeitos não têm o requisito básico para serem reconhecidos como

capazes de existir e atuar plenamente no mundo: o ver. Seus corpos, que podem ser

atravessados por outros aspectos como raça, gênero e/ou sexualidade , estão36

muito distantes do corpo neutro e universal, privilegiado pelo Ocidente.

Este corpo-norma, sem dono e sem identidade, é o que aparece nos livros

didáticos das escolas. Desta forma, como defendem Carvalho, Gonçalves e Maio

(2021, p. 537)

muitas materialidades, vivências, estéticas são apagadas das discussões
pedagógicas, dos conteúdos estruturantes, das integrações dos
conhecimentos específicos com a vida em sua múltipla possibilidade de ser
e de se explicar. São corpos das pessoas deficientes, idosas, obesas,
LGBT, mulheres, tatuadas, ameríndias negras, ciganas, ameríndias, entre
outras, que não sendo representáveis na biologia e nas estéticas da
tradição escolar e cultural, acabam tendo suas materialidades
desconsideradas.

O apagamento decorrente dos diversos mecanismos de opressão sobre

esses corpos dissidentes produz a ideia de que eles são impróprios e, portanto, não

podem pertencer (KILOMBA, 2019). Neste sentido, os espaços educativos tendem a

se configurar para essas pessoas como espaços de violência, e suas existências

consideradas insuficientes para estarem ali.

36 Ao definir racismo genderizado, Grada Kilomba (2019) elucida que as formas diferentes de
opressão, como por exemplo o racismo, o sexismo e a lesbofobia, não são cumulativas e sim
interseccionais. Isso quer dizer que não se trata de uma simples sobreposição de camadas, mas sim
da produção de efeitos específicos. As “formas de opressão não operam em singularidade; elas se
entrecruzam” (KILOMBA, 2019, p. 98). Trazemos esta mesma percepção para as interações
existentes entre essas diversas estruturas de opressão e o capacitismo, que atua sobre as pessoas
com deficiência.
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Para se criar espaços de pertença, de justiça e de sonho, é necessário pensar

em pedagogias baseadas em outros sentidos, que acolham a diversidade. É

importante que a educação decolonize sua relação com as diferentes possibilidades

de ser, onde todos possam exercer a sua plena humanidade e ter seus saberes

respeitados e valorizados.

A “riqueza da Cartografia Escolar como recurso pedagógico” (DUARTE, 2016,

p. 43), está também em criar oportunidades para um diálogo construtivo, em que

aflore nos educandos o pensamento crítico sobre as suas realidades - inclusive na

escola. Ao propor para as equipes a construção de um mapa que represente as

condições que temos e as condições que queremos, a OBRAC abre esse caminho.

No caso estudado, destacamos não só a forma acessível e lúdica do material

produzido, através de seus recursos sensoriais, mas também a relevância da

informação trazida. Quando os educandos são convidados a percorrer o entorno

escolar de forma atenta às realidades e necessidades de pessoas com deficiência;

quando eles são levados a conversar com essas pessoas e travar com elas

parcerias em uma relação de respeito por seus saberes, abre-se espaço para a

produção de cartografias ricas de sentido e para a construção de uma escola que se

configure através do acolhimento, do afeto e da valorização das diferenças.

A Cartografia Escolar então atua como instrumento do sonho - como bem

pontuou Gabriel Vidal em sua fala . Desta maneira, as noções coloniais de espaço e37

de tempo são transformadas, pois agora devem permitir múltiplas formas de ser. No

processo, os sujeitos educandos emergem como criadores, não só através da arte

dos mapas, mas também da produção de realidades que resistem à “colonialidade

do ver, do sentir e do experienciar" (MALDONADO-TORRES, 2020, p. 44).

Entendemos que as reflexões aqui trazidas sugerem possibilidades de

práticas educativas que possam atuar na decolonização dos espaços-tempo da

escola, para então podermos vislumbrá-la como um local de pertencimento e de

liberdade do ser.

37 Ver página 50.
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5.5 Decolonialidade da mãe natureza: mapas que resgatam vida através da

memória

A experiência trazida neste item também foi desenvolvida na edição de 2019

da OBRAC e é fruto do trabalho da mesma equipe apresentada no tópico anterior.

Tendo sido solicitada a produção de um Story Map que abordasse a situação de

pessoas refugiadas ou deslocadas, o grupo, que tem sua escola a uma distância de

aproximadamente duas horas de Brumadinho, decidiu ir até lá e contar a história das

pessoas vítimas do rompimento da barragem da Vale S.A. na região do Córrego do

Feijão.

O mapa digital foi construído a partir da ferramenta ArcGIS StoryMaps e é38

baseado em relatos e entrevistas realizadas nas duas saídas de campo da equipe.

Na primeira visita, os estudantes se reuniram com uma vereadora da região para

entender melhor a situação da população e as tensões com a Vale, além de irem ao

encontro dos moradores que vivenciaram a tragédia para uma conversa.

Na segunda ida ao Córrego do Feijão, o grupo presenciou a inauguração de

uma nova sede do projeto Batucabrum , que aconteceu em parceria com o grupo39

Amigos de Brumadinho . Além disso, participaram de uma reunião do grupo Flor40

Amarela , composto por mulheres que se unem para compartilhar experiências em41

uma troca de afeto e acolhimento mútuos, práticas terapêuticas e respeito ao luto.

A partir dessas visitas e após algumas reuniões, a equipe produziu o material.

Nele constam diversos mapas sobre a localização, questões físicas e

41Saiba mais em :
<https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/projeto-ajuda-mulheres-de-brumadinho-a-lidar-com-o-luto-
1.725936/projeto-flor-amarela-brumadinho-1.725937> .

40 Trata-se de um grupo de jovens que se uniu para arrecadar doações e dar apoio às comunidades
do Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira, ambas atingidas pelo rompimento da barragem em
Brumadinho. Ver mais em:
<https://www.itatiaia.com.br/noticia/amigos-de-brumadinho-grupo-de-jovens-se-mobil> .

39 O projeto Batucabrum foi criado em 2008 com o objetivo de promover a cultura e a transformação
social em Brumadinho através do ensino de música e arte a crianças e jovens em áreas vulneráveis
da região. Para mais informações, ver:
<https://claudia.abril.com.br/cultura/batucabrum-o-projeto-que-ajuda-brumadinho-a-superar-o-luto/> .

38 Acesse pelo link disponível no Quadro 1, Apêndice 8.1.

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/projeto-ajuda-mulheres-de-brumadinho-a-lidar-com-o-luto-1.725936/projeto-flor-amarela-brumadinho-1.725937
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/projeto-ajuda-mulheres-de-brumadinho-a-lidar-com-o-luto-1.725936/projeto-flor-amarela-brumadinho-1.725937
https://www.itatiaia.com.br/noticia/amigos-de-brumadinho-grupo-de-jovens-se-mobil
https://claudia.abril.com.br/cultura/batucabrum-o-projeto-que-ajuda-brumadinho-a-superar-o-luto/
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socioeconômicas do município, o rompimento da barragem, o caminho da lama, e a

situação da região frente ao desastre-crime da Vale. Foram também inseridas no

Story Map fotografias atuais e antigas, além de entrevistas e relatos em vídeo e

áudio de pessoas com quem a equipe conversou e que cederam suas histórias para

serem contadas.

O trabalho ainda apresentou, com fotos e textos, os projetos Batucabrum e

Flor Amarela. Por fim, foi compartilhada uma poesia escrita por uma das estudantes

da equipe, uma expressão criativa a partir dos encontros que vivenciou.

Abaixo, constam algumas fotos do material produzido pelo grupo (Figuras 6,

7, 8 e 9):
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Figura 6 - Informações sobre Brumadinho - MG42

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

42 Lê-se na imagem: Brumadinho | Brumadinho é um município da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (BH), no estado de Minas Gerais, pertencente à região Sudeste. Sua população estimada
em 2018 era de 39.520 habitantes. Na época da ocupação bandeirante de Brumadinho, no século
XVII, foram fundados alguns povoados, dentre eles, Brumado Velho ou Brumado do Paraopeba. Esse
povoado deu origem ao nome da cidade que se deve ao fato de que, na região de relevo de maior
altitude da cidade, principalmente, na parte da manhã, há muita neblina. | Para mais informações
acesse: <https://portal.brumadinho.mg.gov.br/> | Economia de Brumadinho | Brumadinho tem como
principal fonte de renda a exploração mineral, o que se deve, principalmente, à atuação da Vale na
região. O município recebeu em 2017 o equivalente a 36,5 milhões de reais, provenientes dos
estragos ambientais causados pela extração mineral no local. Desse total, 65% vem da empresa
Vale. Até o ano de 2018, somente a mina do Córrego do Feijão produzia o equivalente a 2% da
extração de minério de ferro da Vale, caracterizando 8,5 milhões de Toneladas.

https://portal.brumadinho.mg.gov.br/
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Figura 7 - Contando a história do Seu Manoel43

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

43 Lê-se na imagem: Deslocados | A lama não levou só dejetos, levou também as lembranças, os
lares e as vidas de muitos. Várias pessoas tiveram suas vidas interrompidas, assim como outras,
tiveram suas casas destruídas. Uma família carrega muitas memórias, na maioria das vezes
vinculadas a locais que foram importantes para sua história. E quando essa história é interrompida
por culpa de outros, por mais que os lares não tenham sido completamente destruídos, as
lembranças se tornam cruzes e eles preferem não frequentar mais esses lugares. Por tristeza, medo,
dor, raiva e, principalmente, para não vincular as lembranças boas de suas vidas com a lama, a
destruição e o terror, nem reviver em suas mentes um episódio tão traumático. Assim, essas pessoas
são obrigadas a se mudar à força e a procurar novos locais para construírem suas novas memórias.
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Figura 8 - Apresentação do grupo Flor Amarela 44

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

44 Lê-se na imagem: Flor Amarela | Outra reunião da qual participamos foi a da Flor Amarela. A
associação reúne mulheres que foram afetadas pelo deslizamento da barragem. Nas reuniões do
grupo elas reúnem suas forças e compartilham suas histórias, experiências e trocam palavras de
apoio e de afeto. Numa destas reuniões, ouvimos algumas destas histórias e conseguimos dizer
palavras de apoio e de carinho para essas mulheres. E o mais importante, adquirimos aprendizado e
lembranças que nunca mais iremos esquecer. | Contatos Flor Amarela:
https://www.facebook.com/floramarelabrumadinho e
https://www.instagram.com/floramarelabrumadinho/?igshid=n8sg9lfhurwz .

https://www.facebook.com/floramarelabrumadinho
https://www.instagram.com/floramarelabrumadinho/?igshid=n8sg9lfhurwz
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Figura 9 - Poesia de Sofia Lara, membro da equipe

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

Pode-se perceber, através do conteúdo produzido pela equipe, o

envolvimento dos integrantes com as pessoas que conheceram, com as memórias

que afloraram através das conversas e com a experiência que vivenciaram em

Brumadinho. Esse envolvimento não é só expressão do conhecimento dessas

realidades, mas também do sentir, do colocar o corpo no mundo e se relacionar com

pessoas que tem nome, tem rosto, tem história.

Dentre os aspectos que se revelam no Story Map, gostaríamos de trazer aqui

três elementos que se destacam: a diferença colonial que se institui no espaço (a
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partir das relações de poder entre os que lucram com a terra e os seres agarrados à

terra); a relação entre memória e território, e a importância pedagógica da

descolonização do ver, sentir e experienciar (MALDONADO-TORRES, 2020).

Nas últimas décadas, estando intimamente ligada ao modelo de

desenvolvimento historicamente imposto à América Latina, pode-se observar a

“intensificação de conflitos territoriais e socioambientais envolvendo comunidades

tradicionais, camponeses, povos originários e outros grupos que têm em sua

territorialidade condição fundamental para reprodução da vida” (AZEVEDO;

ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019, p. 2).

As práticas neoextrativistas que decorrem desse modelo assolam o

continente latinoamericano com a produção massiva de commodities da mineração e

do agronegócio, além das obras de infraestrutura viária e de energia que dão

suporte a essas atividades (AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019). No

Brasil, temos como caso emblemático a presença da Vale S.A., configurando-se

como uma das maiores corporações globais de mineração (Figura 10) (VALE, 2022).

Figura 10 - Infraestrutura da Vale S.A

Fonte: Vale (2021b)

Presente em mais de 20 países, a Vale aumenta a cada trimestre a sua

produção de minério de ferro (VALE, 2021a) e atua com cada vez mais força no

cenário econômico e político mundial. Krenak (2020a, p. 15) pondera que “os
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governos deixaram de existir, somos governados por grandes corporações”.

Podemos dizer que a Vale é uma delas e, nas suas redes desiguais de poder,

protagoniza dois dos maiores crimes socioambientais da história: o rompimento das

barragens de Fundão, em Mariana (MG), e da Mina Córrego do Feijão, em

Brumadinho (MG).

O rompimento da barragem de Fundão aconteceu em 2015 e é considerado o

maior desastre ambiental do Brasil, com um despejo de cerca de 45 milhões de

metros cúbicos de rejeitos. Dezenove pessoas foram mortas na ocasião (IBAMA,

2020). Em Brumadinho, o rompimento ocorreu em 2019 e é o maior acidente de

trabalho em perdas de vidas humanas do país, com 272 pessoas mortas. Foi

também um dos maiores desastres ambientais da história brasileira, com a

devastação de pelo menos 269,84 hectares (IBAMA, 2019).

Os danos causados por esses eventos são incalculáveis e irreparáveis,

passando pelo isolamento de áreas habitadas, desalojamento da população pela

destruição de moradias e estruturas urbanas, mortandade de animais, dizimação de

espécies aquáticas, alteração na qualidade da água e do solo, entre muitos outros

(IBAMA, 2020). Um trecho de Krenak (2020a, p. 27 e 28), que habita com o seu

povo uma região na margem esquerda do Rio Doce , profundamente afetado pela45

lama de rejeitos, expressa a dimensão destrutiva do que aconteceu:

Duas barragens, uma em Mariana e outra em Brumadinho, derramaram
ferro em cima da gente. O longo processo de desenvolvimento dessas
tecnologias que nos enchem de orgulho também encheu os rios de veneno.
Eu falei de esquartejar a Terra, mas nem será preciso: a maquinaria que
esses caras enfiam nas montanhas, o que ocorreu na bacia do rio Doce -
esse rio cauterizado pela lama da mineração -, é uma sondagem tão
invasiva da Terra que já a dilacerou.

Aqui, ficam explícitas as diferentes relações que se dão no espaço: enquanto

as corporações convertem os bens comuns como a terra, a água e o ar em

45 Krenak (2020a, p. 23 e 24) também compartilha a realidade de sua região no início da pandemia da
COVID-19, em 2020: “Aqui na minha região, a Vale está parecendo a bolsa de valores: nervosa.
Desde que o mundo parou, ela acelerou. Os trens dela passam a trezentos, quinhentos metros da
minha casa. Apenas um rio em coma nos separa da estrada de ferro. E a composição dos trens é
gigante: a terra treme quando eles passam. O vaivém não para, a noite inteira, o dia inteiro, eu até
fiquei pensando: será que estão fazendo o último assalto? Estão piores que antes, a febre deles
subiu. Acho que um navio, em algum lugar do mundo, falou: "Manda logo tudo, acelera aí!". O jeito é
olhar para o nosso ser interior, e não ficar supervalorizando o trem que passa lá fora. Temos que
parar de nos desenvolver e começar a nos envolver”.
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mercadorias e os submetem à exploração privada, as comunidades - em especial

indígenas, quilombolas, tradicionais, camponesas - expressam uma ligação estreita

de pertencimento à terra, na qual ela, o território e o corpo são inseparáveis46

(AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019; HAESBAERT, 2020).

Marisol de la Cadena (BDMG CULTURAL, 2021, 00:23:50), no diálogo de

abertura do Festival Seres-Rios com Ailton Krenak e mediação de Ana Gomes, diz:

Outra coisa que você [Ailton Krenak] fez que eu acho muito interessante é
fazer do “nós” um verbo. “Nós” rio. Nós somos rio. Mas vocês não diz o
“somos”, diz “nós rio”. Assim você “des-separa”, o que não quer dizer “une”,
mas “des-separa”. Faz de nós, rio. De nós, montanha. E isso é outra forma
de pensar. Eu acho que, nos fazendo rio, nos fazendo montanha, nos
fazendo terra, nos fazendo água, ocupamos e tornamos impossível a
separação que o capital precisa para extrair, para destruir.

Ao chamar atenção para a fala de Krenak, de la Cadena (BDMG CULTURAL,

2021) descortina as relações profundas que se expressam através de sua

linguagem. Nos des-separando do rio, da terra, da montanha; alterando nossa

gramática e fazendo do pronome “nós” um verbo, estamos, para a autora,

remundizando - isto é, fazendo mundos de maneira diferente, de uma maneira que

não herdamos (pelo colonialismo).

Se de alguma forma para muitos essa des-separação representa um esforço

para a desconstrução de lógicas impostas pela modernidade, ela é a própria vida de

muitos sujeitos colonizados que tem o rio, a montanha, a terra, como seus avôs,

avós, mães, pais, irmãos e irmãs (KRENAK, 2020a; KRENAK, 2020b).

Krenak (2020a, p. 49) argumenta que “quando despersonalizamos o rio, a

montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo

exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos

da atividade industrial e extrativista”. O que se observa ainda é que a imposição

dessas realidades - tidas como “custos” ou “ externalidades - que se materializam

em contaminação e poluição, é distribuída de forma desigual nos espaços

(AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019)

46 Trazemos, caso seja do interesse do leitor, a abordagem trabalhada em (HAESBAERT, 2020, p. 76)
que “enfatiza o território relacionado à escala primordial do corpo, o “corpo-território”, proveniente
principalmente de proposições de pesquisadoras feministas (ou ecofeministas) e do movimento
indígena, que atentaram para o poder da corporeidade ao mesmo tempo como objeto de exercício do
poder e como sujeito (corporificado) de resistência”.
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Aqui mais uma vez o racismo aparece como peça-chave, visto que “as

plantas industriais poluidoras e degradadoras e os riscos ambientais são, em geral,

situados nas proximidades de áreas “periféricas”” (AZEVEDO;

ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019, p. 3), que abriga, na maioria dos casos, os

sujeitos racializados pelo mundo moderno/colonial. Essa estrutura que destina os

“danos colaterais” do dito desenvolvimento econômico para as populações negras,

indígenas e de comunidades tradicionais, configura o que chamamos de racismo

ambiental (AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019).

É este cenário que vemos se impor como fruto de práticas hegemônicas nos

territórios, mas que encontra resistência nas distintas formas de luta e r-existência47

de grupos sociais que anunciam e demandam formas outras de vida, tendo a

autonomia, a emancipação e o reconhecimento de suas diversidades como uma

busca primordial (AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES; BORBA, 2019).

Uma forma de r-existir frente ao desastre, como é o caso da comunidade de

Brumadinho, é através da memória. Para Hermes (2020, p. 2) “a memória é posta

como um meio de significação do passado, que é trazido à tona no momento da

rememoração”. Trata-se, para o autor, de um processo constante de reelaboração

da matéria pretérita.

Neste sentido, o Story Map produzido pela equipe da OBRAC firma-se como

um instrumento para resgatar as vozes e experiências que os mecanismos

produzidos pela modernidade/colonialidade tentam apagar e silenciar. Nesse

movimento, tempo se faz lugar , pois a partir das histórias que foram contadas, o48

território profundamente dilacerado pelo desastre pode encontrar caminhos para

manter-se vivo e o passado adquire novos significados.

Além disso, trazer à tona a memória dos sujeitos colonizados é uma postura

decolonial, pois rompe com a perspectiva única do colonizador (HERMES, 2020). No

48 Maldonado-Torres (2020) coloca como característica do enfrentamento da colonialidade do ser a
criação de um outro tempo e de um outro espaço. Ao trazer a dimensão da colonialidade da mãe
natureza entendemos que essa é uma característica comum, pois para a manutenção dos territórios e
das formas de vida que sustentam (de forma material e espiritual) os sujeitos afetados por essa
colonialidade, é necessário que espaço-tempo seja outro. Melhor dizendo, é importante que o espaço
seja o tempo e o tempo, espaço.

47 As noções de r-existência se anunciam “para além do resistir, mas na reafirmação da diversidade
de identidades, racionalidades, territorialidades e modos de vida” (AZEVEDO; ISAGUIRRE-TORRES;
BORBA, 2019, p. 9).
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caso estudado, os discursos das pessoas atingidas puderam encontrar espaço para

se comunicar e ultrapassar - mesmo que em pequena escala - as barreiras

estabelecidas pelas relações desiguais com a Vale.

Os resultados desse trabalho tem uma relação profunda com a vivência dos

integrantes da equipe. A professora Nadia Mello (OBRAC, 2021a, 00:31:53),

coordenadora do grupo, relatou em sua participação no 1º Bate papo OBRAC:

Chegando lá no Córrego do Feijão a comoção foi tão grande que nem foi
possível a realização das entrevistas. Nós tivemos que fazer uma segunda
viagem com os alunos mais preparados psicologicamente, e aí entra
também mais uma vez o setor de política estudantil - o psicólogo deu esse
apoio para os nossos alunos - e nós voltamos. E aí a gente começa a
perceber a importância que essa Olimpíada tem nesse momento onde nós
tiramos nossos alunos de sala de aula - a geografia por exemplo, onde a
gente deveria trabalhar mais no campo - e na Olimpíada a gente tem essa
oportunidade. Foi um trabalho muito enriquecedor, os alunos foram e
participaram de reuniões, passaram um dia inteiro lá no Córrego do Feijão,
participando de projetos sociais (...) e fez também com que nossos alunos
pudessem promover e internalizar a necessidade de estar mais junto ao
outro, apoiando o outro.”

Pode-se perceber o quanto a experiência impactou os estudantes - na

dimensão do sentir e dos aprendizados que puderam internalizar. A equipe enfatizou

essa transformação interna que os encontros ocasionaram ao longo do mapa digital

e no relato de atividade enviado à OBRAC. Dentre os trechos que demonstram esse

processo podemos destacar a parte final do texto que relata a participação no

encontro do grupo Flor Amarela .49

A poesia escrita pela estudante Sofia Lara também aparece no trabalho como

manifestação criativa da vivência que teve. Segundo Maldonado-Torres (2020, p. 48)

as criações artísticas

são modos de crítica, autorreflexão e proposição de diferentes maneiras de
conceber e viver o tempo, o espaço, a subjetividade e a comunidade, entre
outras áreas. A decolonialidade requer não somente a emergência de uma
mente crítica, mas também de sentidos reavivados que objetivem afirmar
conexão em um mundo definido por separação.

Por esses motivos, conseguimos vislumbrar através do caso trazido o

potencial que as práticas pedagógicas conduzidas a partir dos encontros têm junto

49 “Numa destas reuniões, ouvimos algumas destas histórias e conseguimos dizer palavras de apoio e
de carinho para essas mulheres. E o mais importante, adquirimos aprendizado e lembranças que
nunca mais iremos esquecer.” (OBRAC, 2019).
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ao empoderamento dos educandos como sujeitos ativos de sua própria

(trans)formação. Além disso, contribuem para a construção do pensamento crítico e

para o exercício da empatia - tão importantes para a atitude decolonial e para a

promoção da cidadania.

A decolonialidade da mãe natureza pressupõe o entendimento de que tal

"natureza” não existe fora das relações entre as pessoas e os lugares. Essa

inseparabilidade tão profunda nas cosmopercepções dos sujeitos que têm seus

corpos-territórios invadidos e violentados pelo capital, é refletida através das

histórias que os mapas podem contar.

A Cartografia Escolar apresenta-se, então, como possível instrumento de

r-existência que se estabelece na pluriversalidade e que, através do diálogo e do

afeto, cria caminhos para resgatar vida das memórias daquilo que foi tirado.

5.6 Decolonialidade do poder: cartografias que rompem silêncios para contar

mais uma história

Para desenvolver a mesma atividade descrita no tópico anterior (edição da

OBRAC de 2019), a equipe da Escola de Ensino Fundamental e Médio Poeta50

Patativa do Assaré, localizada em Fortaleza (CE), criou um Story Map contando a

história e trajetória de Wilme Mata, indígena da etnia Warao e refugiado

venezuelano que mora na cidade.

O mapa foi construído a partir das informações coletadas em entrevistas

feitas dentro da escola, com o auxílio de professores de espanhol. Um desses

encontros foi gravado e disponibilizado pelo grupo no material produzido.

A partir dos relatos, a equipe deu início à produção do Story Map, optando por

utilizar a plataforma Knight Lab para isso . Na página inicial do mapa (Figura 11),51

somos convidados a fazer uma “viagem” por onde Wilme passou, desde o seu

nascimento, em Isla Mariusa (VEN) (Figura 12), até a escola na qual foi entrevistado

(Figura 13). No total, são doze lugares representados no trabalho.

51 Acesse pelo link disponível no Quadro 1, Apêndice 8.1.

50 Composta pelo professor Leandro Ferreira e pelos estudantes Clinton Souza, Darcio Gonçalves,
Rafael Santos e Rodrigo Santos.
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Figura 11 - Visão geral do mapa e página inicial52

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

52 Lê-se na imagem: “Somos Todos Refugiados: a História de Wilme Mata(Ratia) | Diante dos horrores
e das atrocidades vivenciadas por diversos povos em inúmeras partes do planeta, para completar as
provas da Olimpíada Brasileira da Cartografia, iremos contar a história de Wilme Mata(ratia), um
índio, venezuelano, da etnia Warao que decidiu fugir das dificuldades enfrentadas em sua terra natal
e buscar um refúgio e recomeço nas terras longínquas do, até então desconhecido, Brasil. | O relato,
apresentado a seguir, nos foi fornecido a partir de três entrevistas (uma delas documentada em video)
ocorridas entre os dias 10 e 30 de agosto de 2019 e refletem a saga de um grupo expressivo de
índios Waraos que tem deixado o Norte da Venezuela e estão buscando refúgio nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil, percorrendo cerca de 4.100 km na tentativa de recomeçar suas vidas. | Vamos à
história… | Viajar”.
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Figura 12 - Nascimento de Wilme em Isla Mariusa53

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

53 Lê-se na imagem: “Isla Mariusa, Delta Amacuro (VEN) | Wilme nasceu na Isla Mariusa (Parque
Nacional de Mariusa, também conhecido como Parque Nacional Delta del Orinoco) nas terras
pertencentes às tribos indígenas da etnia Warao. Wilme não sabe ao certo a própria data de
nascimento e nem sua idade com precisão. Segundo seu pai (que permaneceu na Venezuela), Wilme
possui por volta de 27 anos, o que nos dá uma ideia que ele tenha nascido entre 1991 e 1992. Esse
fato se dá pela falta de documentação, ele nasceu no meio da mata e não foi registrado. Segundo o
relato de Wilme, sua primeira perda se deu com apenas 9 meses de idade, com o falecimento de sua
mãe, vítima de uma enfermidade não identificada pelo povo nativo. Em nossas buscas, encontramos
uma reportagem que faz referência à uma enfermidade, desconhecida pelos Waraos, que matou
cerca de 500 adultos entre 1992 e 1993, o que nos leva a acreditar na possível ligação com a morte
da mãe de Wilme além de dar uma visão geral acerca dos deslocamentos dos índios Waraos.
Podemos ter acesso a tal material pelo seguinte endereço:
https://amazoniareal.com.br/migrante-cidadao-a-dinamica-dos-deslocamentos-dos-indios-warao-na-a
mazonia/. Acesso em 03/09/2019.
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Figura 13 - Chegada de Wilme à EEFM Poeta Patativa do Assaré54

Fonte: Acervo da OBRAC (2019)

Ao mesmo tempo em que produziam o mapa, a equipe realizou campanhas

de arrecadação de donativos para Wilme e seu grupo que, até aquele momento,

contava com 48 pessoas vivendo em uma situação precária no município de

Caucaia, região metropolitana de Fortaleza.

Em sua fala no 1º Bate papo OBRAC, o professor Leandro Ferreira,

coordenador da equipe, pontuou:

O material que a gente produziu é utilizado até hoje em sala de aula, porque
trouxe uma riqueza tremenda e aflorou a sensibilidade da comunidade
inteira. Porque como a gente trabalhou e estudou muito a questão dos
venezuelanos que estavam pra cá - na época tinham desembocado dentro
do estado do Ceará (mais ainda na periferia da periferia de Fortaleza) -
pense aquela ideia também da falta de noção do tamanho e da importância
da nossa cidade para com um contexto regional maior. Porque na cabeça
dos meninos até dentro de sala de aula, quando você falava em
venezuelano e refugiado, nunca perpassava (sic) de um dia chegar em
Fortaleza. Quando veio a proposta da própria Olimpíada, você passa a ter
uma visão totalmente diferente (...) Para mim é o jeito correto que a gente
tem que se trabalhar. Você sair da aulinha e você andar por caminhos mais
tortuosos, você explorar as arestas. (OBRAC, 2021, 00:19:50).

54 Lê-se na imagem: “EEFM Poeta Patativa Do Assaré | Ficamos sabendo de Wilme através de uma
ONG - Fazedores do Bem - que distribui sopa em uma comunidade carente do município de Caucaia.
Entramos em contato e, em nossa primeira visita, fomos vistos como intrusos, ou mais alguém
querendo se aproveitar da situação. Após muita conversa, conseguimos convencer Wilme, o único
Warao que arranhava o português e falava espanhol a contar sua história. Levamos ele à nossa
escola e lá, filmamos nossa conversa e nos comprometemos a ajudar da forma que nos fosse
possível. Agradecemos ao nosso protagonista Wilme Mata(ratia) e esperamos, de coração, que ele e
sua família possam encontrar conforto e abrigo nas terras cearenses. Encerramos essa história com
uma frase de Wilme, perguntado como ele está agora, ele deu essa resposta: “Fortaleza é o paraíso,
nós estamos no céu, não quero sair daqui, quero trabalhar, colocar meus filhos na escola e viver…””.
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Como podemos observar na fala do professor, através dos encontros e da

vivência, os educandos puderam sair da sala de aula e entender melhor as

dinâmicas territoriais que envolvem a sua região. Além disso, a partir da mobilização

dos estudantes, toda a comunidade se sensibilizou sobre a situação dos refugiados

na cidade.

Em geral, grande parte da rejeição que podemos observar das populações

locais frente aos imigrantes racializados (ou seja, não brancos) - entre eles os

refugiados - se dá pelo próprio racismo. Grada Kilomba (2019), ao abordar a

temática a partir de mulheres negras que vivem na Alemanha, pontua que as formas

que o racismo contemporâneo assume também passa pela territorialidade e assim

ele é explicado de maneira quase natural.

Exemplos que a autora destaca são as perguntas insistentes “De onde você

vem?”, "Porque você está aqui?”, “Quando pretende voltar?”, ou também as

justificativas “Nós não temos nada contra elas e eles, mas aquelas/es ‘diferentes’

têm seus próprios países para viver, e portanto devem retornar” pois “ a presença

delas/es é um distúrbio para a integridade nacional” (KILOMBA, 2019, p. 113).

Embora analisando um contexto diferente, podemos identificar essa mesma

postura destinada às pessoas refugiadas que se encontram no Brasil. A sua

presença no país é vista como temporária e, por vezes, esse é o único motivo pelo

qual sua presença é “tolerada” por alguns. Em muitos casos, nem essa tolerância

rasa é praticada, resultando em diversas formas de violência, desde agressões

verbais, até assassinatos .55

Em um outro momento de sua análise, Kilomba (2019) também nos elucida

sobre as cadeias associativas, em que palavras e imagens vão sendo

automaticamente substituídas por outras e se tornam equivalentes. Isso ocorre

através do processo mental de deslocamento, em que “o indivíduo transfere atenção

de uma imagem mental para outra, desprendendo a atenção da primeira e passando

55 A seguir, constam os links de algumas notícias dessa situação de violência praticada contra
refugiados no Brasil:
<https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2018-08-18/refugiados-venezuelanos-agredidos-roraima.html>
<https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenof
obia-no-brasil/> , <https://theintercept.com/2019/11/28/violencia-xenofobia-venezuelanos-roraima/> .

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2018-08-18/refugiados-venezuelanos-agredidos-roraima.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil/
https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil/
https://theintercept.com/2019/11/28/violencia-xenofobia-venezuelanos-roraima/
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para uma segunda que está, por sua vez, relacionada à imagem inicial, por meio da

associação” (KILOMBA, 2019, p. 130).

Esse mecanismo tem uma função particular de defesa em situações de fobia

e censura, ou seja, “permite que discursos censurados - discursos racistas - ocorram

sem necessariamente serem percebidos como agressivos” (KILOMBA, 2019, p.

131). Um exemplo dado pela autora dessas cadeias associativas é o de imigrantes

serem automaticamente lidos como imigrantes ilegais - sem lei - criminosos -

perigosos - temíveis (KILOMBA, 2019, p. 131).

Esse tipo de associação permite, dentre outros efeitos, que refugiados sejam

definidos como perigosos e, se alguém os teme (ou a “economia” os teme, o

“bem-estar da nação” os teme) têm-se o direito de ser hostil com eles, ou até

eliminá-los (KILOMBA, 2019, p. 131).

Renato Emerson dos Santos (2011) também nos fala sobre as associações

que sustentam - e naturalizam - a ideia de raça. Para o autor, elas são

eminentemente geográficas, ou seja, se assentam sobre leituras espaciais. Um

exemplo é o fato de “negro” ser imediatamente associado a África e “branco” a

Europa:

Relacionamos “negro” a África mesmo sabendo que, há muito tempo boa
parte da África é habitada (também) por grupos que, no padrão de relações
raciais brasileiro, não são classificados como “negros” – a chamada “África
branca”, que muitos autores também questionam. Sabemos também que
indivíduos e grupos que no nosso padrão de relações raciais seriam
classificados como “negros” estão presentes em populações antigas de
outras partes do mundo – como alguns grupos aborígenes na Austrália e
algumas castas na Índia. Mas, aqui, “negro” tem a ver com África,
confundimos a origem dos fluxos de escravizados trazidos para cá como a
única região do mundo onde habitavam homens e mulheres de pele escura
antes do tráfico atlântico.
Relacionamos “branco” a Europa, mesmo sabendo que não é apenas lá que
habitavam historicamente homens e mulheres com estas características, e
também que parte significativa dos indivíduos que no padrão de relações
raciais brasileiro são classificados como “brancos” não são oriundos do que
chamamos de Europa. (SANTOS, 2011, p. 10).

Santos (2011) argumenta que o fato de a Europa ser considerada um

continente, e não uma península da EurÁsia, está relacionado a essa geopolítica

das identidades, indissociavelmente ligada à distorção da percepção do espaço. Ela

se manifesta individualizando a Europa, ao mesmo tempo que reproduz a ideia de

que África é um país.
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Bastos (2020, p. 10) ressalta que essas considerações de caráter espacial

“moldam decisivamente as formas humanas de lidar com o mundo e as visões do

outro, estabelecendo padrões de reconhecimento, comportamento e interação direta

ou indireta”.

Além disso, a autora destaca a importância que a Cartografia Escolar, a partir

do aproveitamento pedagógico de seus aspectos cognitivos e valendo-se dos

aspectos sociais do espaço, assegure a superação de uma perspectiva colonial.

Para ela, ao localizar, estabelecer relações, identificar conflitos e problematizar os

mapas a cartografia se mostra como grande ferramenta, capaz de contribuir para

uma educação antirracista (BASTOS, 2020).

Para Straforini (2004, p. 56, grifo nosso):

O papel da Educação e, dentro dessa, o do ensino de Geografia é trazer à
tona as condições necessárias para a evidenciação das contradições da
sociedade a partir do espaço, para que no seu entendimento e
esclarecimento possa surgir um inconformismo e, a partir daí, uma outra
possibilidade para a condição da existência humana.

O mapa produzido pela equipe na OBRAC representa espacialmente a

trajetória de Wilme, além dos obstáculos e conflitos enfrentados. Ele também conta a

história a partir de quem a vive, rompendo silêncios e contrapondo narrativas

hegemônicas sobre a imigração forçada de venezuelanos (e em especial de povos

indígenas) que, muitas vezes, estão carregadas de racismo e xenofobia.

Na medida em que traz essas contribuições, o Story Map cumpre o seu papel

enquanto recurso pedagógico que evidencia as contradições da sociedade a partir

do espaço e tem o potencial de se tornar uma importante ferramenta para a

promoção do pensamento crítico e da cidadania, apontando outros caminhos

possíveis para as condições de vida e existência humanas.

Ao mesmo tempo, o fato do grupo se mobilizar e sensibilizar a comunidade

sobre a existência de uma situação de desigualdade, desamparo, preconceito e

injustiça junto às pessoas refugiadas na região, denota a emergência dos

estudantes como agentes de mudança social.

Segundo Maldonado-Torres (2020) esse esforço é essencial para decolonizar

o poder. Através do ativismo social, vão sendo vislumbradas - e criadas - uma outra
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cultura, uma outra estrutura na sociedade. Entretanto, esse ativismo não é algo que

existe fora do pensamento e da criação. O giro decolonial se dá através das diversas

esferas da existência e atuação humanas no mundo, como um projeto coletivo e

constante. Neste sentido, a educação - com toda a sua pluralidade - apresenta-se

também como um projeto, podendo tanto reforçar a colonialidade, como

desestabilizá-la.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre tantas outras práticas igualmente ricas e repletas de elementos

atravessados pela temática aqui trazida, foram quatro as experiências selecionadas

para o desenvolvimento da discussão proposta. É importante ressaltar que, por

questões metodológicas e de tempo, foi escolhido um eixo para a organização das

reflexões em torno de cada caso. Entretanto, como já foi mencionado anteriormente,

os aspectos que eles mobilizam transbordam para muito além dessas linhas e

também se relacionam, interseccionam e conversam.

Em consonância com as palavras de Bastos (2020, p. 2), defendemos neste

estudo a utilização da cartografia como “orientadora na (des)construção de

representações espaciais, a fim de denunciar o colonialismo que arquitetou a

desumanização dirigida aos espaços subalternizados pela modernidade europeia”.

Acreditamos em “cartografias pluriversas, voltadas à manutenção, resistência e

ampliação de um mundo onde caibam muitos mundos” (KATUTA, 2020, p. 128).

Para conduzir práticas pedagógicas que caminhem neste sentido, é

necessário entender a educação como espaço em construção, que carrega consigo

inúmeras possibilidades em uma sociedade igualmente mutável. É importante

também o entendimento de que “toda ação educacional projeta uma intervenção na

realidade” (BASTOS, 2020, p. 13), ou seja, não é possível que a educação seja

neutra.

A neutralidade do educador, muitas vezes imposta como algo a ser

“eticamente” seguido nos processos educativos, é questionada por Freire (1996, p.

28):

Em nome do respeito que devo aos alunos não tenho por que me omitir, por
que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não
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existe. Esta, a omissão do professor em nome do respeito ao aluno, talvez
seja a melhor maneira de desrespeitá-lo. O meu papel, ao contrário, é o de
quem testemunha o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir
e estimular a assunção deste direito por parte dos educandos.

Entendemos neste trabalho que, para as aproximações aqui propostas com a

Decolonialidade, a Cartografia Escolar precisa ser crítica. Se tiver o compromisso de

abordar a localidade e as relações que se desenvolvem com os sujeitos colonizados,

ela não vai ser palatável e nem vai agradar aos interesses dominantes, porque

desnudará uma realidade de desigualdade e injustiça que os aparatos

moderno/coloniais insistem em mascarar. Por isso mesmo, a escolha de como

lecionar a cartografia é também um ato político.

Optar por uma prática educativa que contribua para a produção de uma

cidadania verdadeira - não abstrata e metafórica - significa firmar o compromisso

político de lutar por um mundo menos feio, como já dizia Paulo Freire (2016).

Revela também a necessidade de um ativismo que vai além da sala de aula e

circula, por exemplo, na luta antirracista e feminista - o que implica no

desmantelamento das estruturas de opressão baseadas em privilégios .56

O exercício de direitos, da liberdade de viver com plenitude, não pode ser

seletivo. Sem a atitude concreta, inseparável do cotidiano, de transformar

visceralmente o mundo em que vivemos, não há cartografia decolonial.

56 Privilégios que encontram morada no próprio ego, em especial dos sujeitos em posição de poder, a
partir da negação da opressão e da não responsabilização pela transformação social.
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8 APÊNDICES

8.1 Experiências Selecionadas (OBRAC)

Segue abaixo um quadro (Quadro 1) com informações compiladas sobre as

experiências trazidas neste trabalho. Também é possível acessar, através dos links

fornecidos, os Story Maps apresentados nos itens 5.5 e 5.6.

Quadro 1 - Informações sobre experiências selecionadas

Item no
trabalho Nomes dos integrantes Escola Cidade

Edição
da

OBRAC
Links úteis

5.3

André Vagner Peron de Morais,
Gabriel Pereira Brandão, Ítalo
Bartelt Tonnera, Lara Damiani

Cabral e Roberto Serrano
Duarte de Oliveira

Colégio
Energia

Florianópolis -
SC

2015

5.4

Nádia Cristina da Silva Mello,
Ana Clara Machado Silva, Ana
Luiza Tavares Fonte Boa, Luis

Henrique Gomes Higino e Sofia
Lara Pereira Silva

CEFET-M
G Campus
Divinópolis

Divinópolis -
MG

2019

5.5

Nádia Cristina da Silva Mello,
Ana Clara Machado Silva, Ana
Luiza Tavares Fonte Boa, Luis

Henrique Gomes Higino e Sofia
Lara Pereira Silva

CEFET-M
G Campus
Divinópolis

Divinópolis -
MG

2019
Story Map

Brumadinho

5.6

Leandro Ferreira, Clinton
Souza, Darcio Gonçalves,
Rafael Santos e Rodrigo

Santos

EEFM
Poeta

Patativa
do Assaré

Fortaleza - CE 2019
Story Map

Wilme Mata

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=90fc58a18bbb4ca9afb7d54d5d1730ca
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=90fc58a18bbb4ca9afb7d54d5d1730ca
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/545aa56e85be614a063fb82db300395c/somos-todos-refugiados-a-historia-de-wilme-mata-ratia/index.html
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/545aa56e85be614a063fb82db300395c/somos-todos-refugiados-a-historia-de-wilme-mata-ratia/index.html
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8.2 Palavras a mais

Este trabalho é fruto do sonho, é movido pelo sonho e fez nascer o sonho. Ele

carrega todo o meu coração.

O caminhar que percorri para colocá-lo no mundo me fez mergulhar nas

profundezas de mim mesma. No início, tinha a intenção de emergir o mais rápido

possível, para voltar a respirar aquele ar tão familiar e confortável. Porém, quanto

mais fundo ia nesse processo, mais me sentia acolhida, amada e próxima do que

realmente me fortalecia.

No fim, não me sinto no fim. Parece que o mergulho é infinito e hoje, em vez

de ansiosa por voltar à superfície, sinto que meus passos me guiam para as águas

escuras do meu interior.


