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Resumo 

 

Esta pesquisa teve como objetivo o estudo de relações entre saberes escolares 
e saberes da comunidade investigando de que forma os relacionamentos entre 
ambos constroem narrativas docentes e culturais que configuram 
especificidades da educação no campo. A investigação se deu na comunidade 
rural Casa de Pedra, no interior da Bahia. No trabalho de campo realizei uma 
imersão tanto na comunidade quanto na escola observando e interagindo com 
benzedeiras, rezadeiras, festeiras e artesãos e com professoras e estudantes 
no contexto escolar. Além da observação, propus atividades artísticas na 
escola de contação de histórias, desenho, colagem, fotografia e teatro de 
sombras como ativadoras das múltiplas vozes edificadoras de narrativas. Parto 
do movimento reflexivo teórico em torno das narrativas, do cotidiano escolar, 
do currículo, da Pedagogia Griô e da Educação no Campo. Priorizei a narrativa 
porque calquei meu trabalho profissional em uma docência fundamentalmente 
inspirada nas ações de contar histórias. Queria pensar nos trânsitos possíveis 
entre os saberes de um determinado grupo social e os saberes da escola 
inserida nesse grupo. Na conclusão deste trabalho pude observar que esses 
saberes fazem parte dos conteúdos escolares e que os  saberes da 
comunidade adentram o território escolar organizando e ao mesmo tempo 
subvertendo um cronograma oficial de ensino. 

 
 

Palavras-chave: Narrativas – Saberes – Docência – Cotidiano escolar. 
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Abstract 

 

This research had as objective the study of the relations between school 
knowledge and community knowledge investigating how the relationships 
between them construct teaching and cultural narratives that shape specificities 
of Education in the Field. The investigation took place in the rural community 
Casa de Pedra, located within the state of Bahia. In the field work, I immersed 
myself in the community as well as in the school observing and interacting with 
blessers, healers, popular party planners and artisans and with teachers and 
students in the school context. In addition to the observation, I proposed artistic 
activities in school, such as storytelling, drawing, collage, photography and 
shadow theater as activators of the multiple narrative-building voices. I begin by 
the theoretical reflexive movement around narratives, daily school life, 
curriculum, Griot Pedagogy and Education in the Field. I prioritized the narrative 
because I grounded my professional work in a teaching primarily inspired by the 
actions of storytelling. I wanted to think about the possible transits between the 
knowledge of a certain social group and the knowledge of the school inserted in 
that group. In the conclusion of this work I observed that these knowledges are 
part of the school contents and that the knowledge of the community enters the 
school territory organizing and at the same time subverting an official teaching 
schedule. 

 

Keywords: Narratives – Knowledges – Teaching – Daly school life. 
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Introdução 
 

As questões investigativas que orientam essa pesquisa, o marco teórico e 

as reflexões realizadas surgiram em virtude de experiências como bibliotecária 

e professora em três escolas de Goiânia. Foram inquietações que me fizeram 

buscar um programa de Pós Graduação, ao qual sou muito grata pela 

oportunidade de poder pensar nessas questões sob uma perspectiva 

investigativa. Foi uma oportunidade extraordinária para integrar e confrontar o 

que vivenciei e o que, intuitivamente, observava na lida diária da sala de aula. 

A pesquisa de campo contribuiu para uma revisão de conceitos e produção de 

dados que, espero, possam de alguma forma suscitar novas reflexões.  

Do começo até a redação final a rota traçada alterou-se uma quantia de 

vezes. Muitas dessas mudanças foram provocadas pelo diálogo contínuo com 

os (as) colegas de pesquisa e com as professoras e professores das disciplinas 

as quais me dediquei a cursar no ano de 2016. Outros deslocamentos 

perfilaram-se somente na ocasião do esforço de pensar a prática da pesquisa 

de campo, nos modos como essas atividades foram conduzidas, e nas 

consequências desses confrontos reflexivos entre teoria e prática.  

Priorizei a docência e a narrativa, porque calquei meu trabalho 

profissional em uma docência fundamentalmente inspirada nas ações de contar 

histórias. Queria pensar nos trânsitos possíveis entre os saberes de um 

determinado grupo social e os saberes da escola inserida nesse grupo. Esses 

saberes fazem parte dos conteúdos escolares? Esses saberes da comunidade 

adentram o território escolar programado para atender um cronograma oficial 

de ensino?  

Tomo como ponto de partida minha própria experiência como professora 

para chegar até a experiência da pesquisa de campo realizada na Escola 

Municipal Manoel Joaquim dos Reis, no povoado Casa de Pedra, na Bahia, 

que atende a outras cinco comunidades rurais: Boa Vista, Candeias, Zuca, 

Água de Rega e Santa Rosa. 

Nessa imersão, onde a ênfase recai sobre as questões da docência a 

partir do ato de contar e ouvir histórias (tradição oral) no contexto da educação 

formal (tradição da leitura e da escrita) dedico-me ao esforço de compreender e 
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refletir uma vez mais a seguinte questão: como as narrativas podem fazer parte 

do cotidiano escolar e contribuir para a formação de seus estudantes? 

Investindo nos intercâmbios entre os saberes da comunidade Casa de Pedra e 

as práticas escolares da Escola Municipal Manoel Joaquim dos Reis, outras 

questões se agregaram ao processo investigativo, tais como: a griotagem, a 

educação no campo, o cotidiano escolar e o currículo.  

Embora parta das questões docentes construídas na minha trajetória 

como professora, trago relatos e descrições de um trabalho de campo que 

aconteceu no povoado de Casa de Pedra. A escolha não foi feita por mero 

acaso. Tenho laços de afetos e familiares com a região, o que me proporcionou 

apoio logístico durante a pesquisa de campo. 

 Tanto minha trajetória pessoal como professora, quanto a pesquisa de 

campo na escola de Casa de Pedra vão indicar reflexões sobre a presença das 

narrativas/saberes numa atuação docente específica, mas que desejo que se 

amplie para um debate sobre a docência e a contribuição das narrativas de um 

modo geral nas experiências docentes.  

Compartilho as reflexões provenientes da pesquisa de campo entendendo 

que as experiências mudam de acordo com o contexto, com o lugar e com o 

tempo dos acontecimentos. Estou ciente de que outras professoras e 

professores possivelmente poderiam contribuir com essa reflexão 

apresentando relatos e opiniões divergentes das que apresentarei aqui. 

O povoado Casa de Pedra está sob a responsabilidade administrativa da 

cidade de Contendas do Sincorá, na Bahia, sendo um de seus distritos. Os 

limites territoriais do povoado de Casa de Pedra estão marcados não apenas 

pelo encontro com outros povoados ou munícipios, mas também pela 

delimitação dos biomas que marcam o começo da Chapada Diamantina. Casa 

de Pedra é considerada zona rural. 

Os mapas das figuras 1, 2 e 4 mostram a localização da região. O 

primeiro tem como referência a cidade de Contendas do Sincorá, para que seja 

possível visualizar a região em relação ao mapa geral do estado da Bahia. O 

segundo mapa localiza a região a partir da comunidade rural Água de Rega. A 

partir dai localizei as comunidades de Casa de Pedra e Santa Rosa. As outras 

comunidades não aparecem no mapa porque não estão demarcadas por 
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satélite. A figura 3 mostra a construção coletiva do mapa com as crianças 

(figura 4) e apresenta as seis comunidades rurais atendidas pela escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: mapa da Bahia com destaque para a cidade de Contendas do Sincorá. Fonte: Google maps 
(2018). 
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Figura 2: mapa da região trazendo as comunidades de Água de Rega, Santa Rosa e Casa de 
Pedra. Fonte: Goole Earth (2018). 

Figura 3: produção coletiva do mapa da região. Foto: professora Taiza (2016). 
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A opção para a prática em uma escola rural não foi feita apenas por 

razões afetivas em virtude de vínculos familiares com moradores locais, mas 

também por outra razão de ordem afetiva: gosto de viver na roça.  Minha 

infância está marcada pela lembrança dos tempos em que morei em zonas 

rurais nos estados de Mato Grosso e Goiás, e muito embora eu e minha família 

tenhamos vivido momentos de dificuldades pela falta de estrutura e de políticas 

públicas voltadas para a zona rural, tenho boas memórias dessas experiências.  

Nossas moradias sempre foram casas que meus pais construíram. 

Conservo a imagem de uma composição rural: casas de tábua, de folha de 

bananeira cercadas de uma mata preservada com o chão batido de terra. 

Fogões movidos à lenha e água puxada do poço. Essa formação trouxe uma 

experiência que me faz admirar e respeitar o ambiente rural, pela vida criativa 

que tem e pela diária bravura para encarar uma vida de pobreza onde as 

Figura 4: resultado do mapa construído com as 
crianças. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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políticas públicas não chegam. Admiro e respeito profundamente a luta que 

muitos camponeses travam Brasil afora.  

Quando cheguei a Casa de Pedra, o interesse era o de me integrar aos 

moradores do povoado e ao mesmo tempo participar ativamente das atividades 

escolares. Queria observar o fluxo dos saberes que transitavam entre estes 

dois lugares: o povoado Casa de Pedra e a Escola Municipal Manoel Joaquim 

dos Reis.  

Desde o ano de 2014 frequento a região e mais precisamente desde 2016 

estabeleci estreitos vínculos com os moradores da Casa de Pedra e com a 

comunidade escolar. Morei durante o segundo semestre do ano de 2016 na 

comunidade Boa Vista, e durante esse tempo frequentei regularmente a escola 

e a comunidade de Casa de Pedra.  

Coloquei-me como uma pesquisadora ativa, que não se limitou a observar 

e analisar, mas construiu atividades que me permitiram criar um diálogo e um 

convívio mais íntimo que considerasse também os registros produzidos 

coletivamente (as minhas narrativas, as narrativas das professoras e das 

crianças, as narrativas das moradoras e dos moradores, as anotações de 

diários, os vídeos e as fotografias) se tornaram fontes importantes de produção 

de informações sobre a Casa de Pedra e a escola.  

As narrativas se tornaram, no decorrer da prática de campo, importantes 

guias para o desenvolvimento da pesquisa. Amparei-me no marco teórico 

sugerido por Connelly e Clandinin (2008, p. 12), em que os autores indicam 

três significados distintos para o uso da narrativa: a narrativa como um 

fenômeno; a narrativa como um método de investigação, que inclui coleta e 

análise de informações produzindo um conjunto de conhecimentos; e a 

narrativa como ferramenta capaz de promover mudanças em contextos 

diversos, especialmente educacionais de prática e de formação de professores.  

Nesta pesquisa trabalho com a narrativa no sentido de fenômeno, como o 

ato em si de contar, falar, narrar sobre um acontecimento do passado, mas 

também a utilizo com a finalidade de produzir informações sobre e para meu 

trabalho de campo, a partir das narrativas protagonizadas pelas senhoras e 

senhores moradoras e moradores da Casa de Pedra, e também a narrativa de 

professoras e crianças da escola. Contribuí também com minha própria 

narrativa e o impacto que poderia causar. Portanto, a narrativa como a ação de 
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contar histórias e a narrativa como uma possibilidade de gerar informações são 

as duas noções que assumo para esta investigação.  

No capítulo 1 percorro uma trajetória que leva em consideração as 

minhas experiências na docência e que aponta para a reflexão em torno da 

presença das narrativas dentro do cotidiano escolar. Essas narrativas são 

também os saberes acumulados que não fazem parte de um currículo oficial de 

ensino. Por isso destaco a Pedagogia Griô como uma metodologia elementar 

nos processos de ensino, que considera as narrativas/saberes/histórias vieses 

importantes para o trabalho da docência. Finalizo o capítulo com a 

contextualização do ensino no ambiente rural para dialogar com meu trabalho 

de campo.   

No capítulo 2 apresento os acontecimentos do trabalho de campo a partir 

das descrições da comunidade Casa de Pedra, de seu entorno e dos 

moradores locais. Na descrição dos moradores priorizo o encontro aproximado 

com cinco senhoras e senhores que em diferentes níveis de familiaridade 

compartilharam comigo narrativas e saberes considerados importantes para a 

comunidade: Ana conduz o reisado, Dêja celebra Cosme e Damião com o 

Caruru, Aurindo domina o ofício do artesanato, Vando é músico nato e 

agricultor e Tereza conhece e emprega com proficiência os saberes da 

agricultura. Encerro este capítulo com a descrição da escola, das professoras e 

das crianças enfatizando os eventos realizados com o grupo escolar.  

Começo o capítulo 3 apresentando algumas inquietações sobre os 

caminhos metodológicos assumidos e as dificuldades enfrentadas em torno 

disso. Descrevo e enfatizo o desfile organizado pelas professoras da escola 

como uma narrativa antropofágica que se demonstra metodologicamente viável 

para pensar nos trânsitos dos saberes e narrativas da comunidade para a 

escola. Diante disso destaco duas categorias de análise extraídas do desfile e 

dos eventos do trabalho de campo – visualidades populares e vínculo de 

pertencimento – e a partir delas proponho as considerações finais da pesquisa, 

em que destaco as categorias “visualidades populares” e “vínculos de 

pertencimento” decorrentes da análise do desfile e da produção visual da 

comunidade escolar. 
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Capítulo 1: Itinerário - narrativa em construção. 

1.1 Experiências como docente.  
 

As experiências em sala de aula e nas bibliotecas mostraram-me a 

potência da narrativa para deflagrar importantes conteúdos, muitas vezes 

adormecidos diante dos nossos currículos e demandas a serem cumpridas 

dentro do espaço escolar. 

A partir disso, proponho para este capítulo uma reflexão sobre as 

narrativas dentro do cotidiano escolar partindo dos relatos que apresento das 

minhas experiências como professora e das noções e significados da narrativa, 

da pedagogia Griô, do cotidiano escolar e do currículo.  

Quero com essa proposta, pensar nas ‘narrativas outras’ como 

possibilidade de desestabilizar valores eurocentrados em busca de trabalhar 

questões sobre alteridade, dentro de um contexto que é o da educação no 

campo – por esse motivo o capítulo 1 se encerra com apontamentos sobre o 

contexto do ensino no campo.  

 O relato que trago a seguir contextualiza, então, as primeiras reflexões 

que motivaram a minha entrada no Programa de Pós Graduação em Arte e 

Cultura Visual. Minha experiência com a sala de aula começou no ano de 2008, 

no Colégio Salesiano Ateneu Dom Bosco em Goiânia. Nessa ocasião exercia 

ainda a função de bibliotecária, cargo que ocupei em virtude da minha 

formação pela Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia finalizada 

também no ano de 2008. 

Busquei na Biblioteconomia o trabalho de formação de leitores, e isso 

pautou todo meu itinerário profissional. Passei a desenvolver ações culturais 

vinculadas à atividade da leitura e da ação de ouvir histórias quando percebi a 

necessidade de criar diálogos com os estudantes que visitavam a biblioteca. 
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Identifiquei que a maioria não fazia da leitura um ato, e, portanto, estavam mais 

distantes desse espaço, que tinha para eles, um significado limitado. Senti a 

necessidade de proporcionar debates importantes sobre assuntos que 

considerava fundamentais para uma formação cultural aberta ao que é diverso 

e múltiplo.  

Ao planejar as atividades buscava contemplar e explorar recursos e 

desdobramentos das narrativas em seus diversos vieses: contações de 

histórias a partir da leitura de livros, o uso de imagens e músicas, montagens 

de cenários, uso de objetos, dramatizações; oficinas de arte que tinham como 

vínculo as histórias contadas, explorando técnicas de colagem, desenho, 

pintura e escultura; e oficinas de Pinhole usando a fotografia como potência 

deflagradora de histórias, experimentando e conhecendo o processo de 

fabricação artesanal da imagem. Havia também projetos com o cinema e o 

teatro, e aos poucos o grupo de professoras da escola foi se aproximando da 

biblioteca com o interesse de dialogar com o que estava sendo proposto, e 

também com o desejo de propor novas ações. 

O reconhecimento desses diversos elementos para conduzir uma 

experiência docente com a narrativa esteve sempre assentado na crença de 

que podemos assimilar outros formatos para o ato de contar e ouvir histórias e 

que essa abertura amplia nosso repertório e nossa experiência com a 

interpretação daquilo que nos é contado. Incorporamos ao nosso acervo de 

narrativas, histórias lidas, ouvidas, assistidas, desenhadas, dramatizadas, 

cantadas e ilustradas que acumulam e compõem uma bagagem de 

experiências.  

Cada um carrega consigo essa bagagem de narrativas experimentadas 

que formam uma coleção de histórias muito particular e que permite interpretar 

o mundo. São narrativas que nos ajudam a decodificar, compreender e opinar 

sobre os acontecimentos a nossa volta e sobre as pessoas que participam da 

nossa vida. Essa compreensão é mediada pelos recursos simbólicos que 

temos disponíveis. Conforme afirma Galvão,  

 

os nossos filtros interpretativos nos permitem apropriarmo-nos dessa 
realidade e agirmos sobre ela utilizando, por vezes, modelos que antecipam 
o comportamento dos outros. E assim vamos construindo um percurso 
individual feito de cruzamentos de histórias que vivemos ou que ouvimos 
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contar (2005, p. 328).  

 

Dispomo-nos desta bagagem o tempo todo para dialogarmos com o 

mundo. Construímos esses modelos interpretativos e nos valemos deles para 

significar nossas relações e conduzir de algum modo os acontecimentos do 

qual fazemos parte. Segundo Bruner (1987, p. 694) estruturamos nossa 

experiência a partir dos processos linguísticos e cognitivos que temos 

culturalmente à nossa disposição e a narrativa é um destes recursos.  

Por meio da palavra organizamos nossa experiência dos acontecimentos 

humanos. A “autoprodução das narrativas de vida assumem o poder de 

estruturar a experiência perceptiva, de organizar a memória, de segmentar ou 

unir os diversos eventos de uma vida”. Somos potencialmente narradores das 

nossas vidas, “nós nos tornamos as narrativas autobiográficas através das 

quais nós contamos nossas vidas” (Bruner, 1987, p. 695), porque narrar é uma 

forma de evidenciar os modos como experimentamos o mundo.  

O contato com as narrativas nas suas mais diversas perspectivas de 

apresentação é um modo de acumular modelos narrativos e de traçar 

identidades narrativas que nos permitem pensar e avaliar o passado com os 

olhos voltados para o futuro. É um caminho para conhecer aquilo que não 

podemos mais acessar porque pertence a um passado que se distancia ou 

porque pertence a um passado do qual não fizemos parte nem nunca faremos. 

É, especialmente, uma possibilidade de experimentarmos o protagonismo da 

fala contando nossas narrativas sem a mediação de outros e ouvindo outras 

narrativas que historicamente seguem fora do contexto de formação.  

Paul Ricoeur (2014, p. 112) considera “mais legíveis as vidas humanas 

quando interpretadas em função das histórias que as pessoas contam sobre 

elas”. Para esse autor as histórias de vida se tornam mais inteligíveis quando 

são aplicados modelos narrativos. “A compreensão de si, por sua vez, encontra 

na narrativa, entre outros signos e símbolos, mediação privilegiada” 

(RICOEUR, 2014, p. 112). Ricoeur vê na narrativa, portanto, a condição da 

compreensão de si. Entendo que essa compreensão de si é uma abertura para 

a possibilidade de, como afirma Lowy (1991, p. 96), “aprender a construir o 

próprio projeto de vida, a narrar a própria história e a afirmar a própria 
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alteridade”.  

Quando compreendi que a biblioteca poderia ser esse espaço onde as 

narrativas ganhariam voz, corpo e lugar, usufrui dos equipamentos, recursos e 

autorizações que me eram garantidos pela escola para atuar como uma agente 

das histórias que desejava pulverizar naquele ambiente escolar - para com elas 

e por elas me aproximar da comunidade de estudantes. Após um período de 

inúmeras experiências com ações que envolviam as narrativas, assumi 

oficialmente a responsabilidade de conduzir algumas oficinas de histórias com 

turmas de crianças que estudavam no período integral. 

Minha segunda experiência como professora veio com um convite para 

assumir uma disciplina de leitura com crianças do período integral da Escola 

Interamerica, também na cidade de Goiânia. Nos anos seguintes até a entrada 

no mestrado, em 2015, trabalhei na Escola Interamerica e na Escola Nuvem, 

ambas particulares e com prioridade para um ensino mediado pela leitura e por 

atividades artísticas com ênfases em técnicas diversas (desenho, pintura, 

gravura, colagem, escultura, instalação). A experiência na Interamerica, 

segunda escola que me acolheu como professora me instigou a pensar na 

narrativa como vigoroso instrumento de mediação entre professora, estudantes 

e conteúdo. Percebia que a narrativa exercia uma poderosa atração que 

seduzia as crianças.  

Para Walter Benjamin (1994, p. 204) a narrativa, nesse sentido de contar 

histórias, conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se 

desenvolver. Para ele as histórias teriam o inevitável poder de aconselhar, de 

seduzir e de ensinar sobre algo.  

Para valorizar a palavra, os afetos e as vivências, as histórias se 

destacavam como pontapé fundamental na lida diária dentro da sala de aula 

nessa minha experiência de ser professora. Nos três anos seguintes trabalhei 

com duas disciplinas nas turmas do período integral: oficina de leitura e oficina 

de arte, que veio como um segundo convite nesta mesma escola, para crianças 

de 8 a 12 anos de idade.  

A partir de atividades realizadas na oficina de leitura, observei questões 

pontuais e decorrentes dessa primeira reflexão sobre a presença da narrativa 

como um estímulo para o envolvimento das crianças com a atividade escolar. 

Pensei que a narrativa apontava para uma descoberta mais prazerosa na 



27 
 

relação com os conteúdos.  

Pensei na possibilidade de a narrativa contribuir para a formação de 

identidade das crianças, pela experiência de ouvir e ao mesmo tempo de se 

colocar nas histórias num processo de comparação por identificação ou 

diferença. Pensei na capacidade das narrativas para citar o passado e 

aproximar nossos vínculos com os que nos antecederam, evidenciado fatos 

históricos importantes para uma constituição de identidade, de reconhecimento 

ou estranhamento cultural.  

Pensei que a partir das narrativas poderíamos juntos, professora e 

estudantes, pensar historicamente na construção cultural da nossa sociedade e 

ao mesmo tempo discutir problemas tão polêmicos e urgentes como o racismo, 

a homofobia, a desigualdade social e a demarcação das terras indígenas. 

Quanto mais narrativas diversas ocuparem os espaços de formação e 

pesquisa, mais próximos estaremos de uma experiência democrática em 

relação à diversidade cultural nesses ambientes. Para Souza, o 

reconhecimento dessas fontes - dessas histórias – vem permitindo que “vozes 

até então silenciadas pela História tradicional, reivindicassem o direito de falar”. 

Assim os negros, as mulheres, os índios, os homossexuais “vão buscar na 

indagação do passado, a partir de suas memórias individuais e coletivas, as 

circunstâncias sociais e culturais que os conformaram no tempo presente e que 

permitem pensar em projetos para o futuro” (SOUSA, 2007, p. 63). 

O espaço da fala é um espaço de disputa política. Ocupar esse espaço é 

se posicionar politicamente, é demarcar territórios. Hannah Arendt (2003, p. 

189) acreditava que era no discurso e na ação que nos integramos ao mundo, 

“é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano”, é na palavra 

falada que o sujeito se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende fazer. E 

para que essa experiência aconteça plenamente precisamos da alteridade, isto 

é, da participação do outro seja como ouvinte das nossas histórias ou como 

modelos narrativos. Precisamos conquistar esse espaço político, para 

evidenciar as narrativas que são silenciadas pelos discursos hegemônicos 

justificados pela idealização de uma sociedade dita moderna.  

A ação precisa de discurso e somente o ser humano é capaz de 

“comunicar a si próprio, não como mera comunicação de alguma coisa, mas, 

comunicação de si, no mundo” (Arendt, 2008, p. 189). Para Arendt (2003, p. 
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188), precisamos do discurso para agir porque é pela palavra que mostramos 

quem somos, que revelamos ativamente nossas identidades pessoais e 

singulares, ao contrário do quê somos, das nossas identidades físicas, 

genéticas que são reveladas “sem qualquer atividade própria, na conformação 

singular do corpo e no som singular da voz”. Para a autora,  

 

está revelação de ‘quem’, em contraposição ‘o quê’ alguém é – os dons, 
qualidades, talentos e defeitos que alguém pode exibir ou ocultar – está 
implícita em tudo o que se diz ou faz. Só no completo silêncio e na total 
passividade pode alguém ocultar quem é (ARENDT, 2003, p. 188). 

 

A narrativa possibilita esse exercício de reflexão sobre si e sobre o mundo 

não apenas individualmente, mas coletivamente. E para Arendt, esse pensar 

coletivo, implica que vivamos o espaço comum com liberdade, pois é a partir da 

existência do outro e pela pluralidade que formamos nossa identidade. Penso 

nisso com afinco e a crença de que novas e outras narrativas possam 

desestruturar e fazer compreender que as diferenças que apartam os 

“superiores”, “normais”, “inteligentes”, “capazes”, “fortes” ou “poderosos”, 

daqueles que representam os antônimos destes adjetivos, são na verdade, 

construções sociais e culturais que buscam legitimar e preservar privilégios 

(Moreira; Câmara, 2008, p. 39).   

Nessa possibilidade de trazer à tona as narrativas historicamente 

silenciadas, encontraremos as histórias das “beiradas”, heréticas, “sujas” e 

irrelevantes que estão há tempos relegadas. Segundo Arendt (2008, p. 124) “a 

tradição ordena o passado não apenas cronológica, mas antes de tudo 

sistematicamente, ao separar o positivo do negativo, o ortodoxo do herético, o 

que é obrigatório e relevante dentre a massa de opiniões e dados irrelevantes”.  

Finalmente pensei na experiência de uma docência que atravessada por 

histórias “das beiras”, pudesse trazer para a sala de aula a oportunidade de 

ouvirmos e contarmos as outras versões de uma mesma história que vem 

sendo contada de um mesmo jeito e há muito tempo.  

As histórias que nos formaram e formam contam as versões dos 

vencedores. E quem são os vencedores? São os indígenas que tiveram suas 

terras expropriadas e seu povo dizimado? São os negros que foram 
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escravizados e tiveram sua cultura destruída? São as mulheres que lutaram 

para conquistar minimamente direitos iguais na sociedade?  

Suspeito que a maior parte dessas histórias chegaram ao tempo presente 

contando apenas uma das possíveis versões desses acontecimentos. A 

maioria das histórias que nos foram contadas contemplam as perspectivas 

daqueles que dominaram, oprimiram e escravizaram. De acordo com Fernando 

Hernandez (2007, p. 12), no livro “Catadores da Cultura Visual”,  

 

a narrativa predominante em nossas escolas é a que se conecta com a 
tradição gerada com a expansão colonizadora europeia desde o século XVI 
e, de maneira especial, desde o século XVII com os impérios britânico e 
francês. Um dos resultados desta narrativa é a construção de uma visão de 
‘nós’ e dos ‘outros’ determinada pela hegemonia do homem branco, cristão 
e ocidental (europeu então e agora, sobretudo, norte-americano). Esta 
narrativa projeta-se na seleção de alguns conhecimentos escolares na qual 
o ‘outro’ (aquele que não faz parte do ‘nós’ hegemônico) é apresentado em 
posição de submissão – pela qual a de ser civilizado e, portanto, 
justificadamente explorado e despojado de seus valores. A partir disso é 
que, em grande parte, a visão que se apresenta na Escola sobre o 
conhecimento e os saberes é medida pela ideia da dominação cultural que 
faz com que se veja/trate o outro como subalterno.  

 

As histórias que vão compor um imaginário de formação do Brasil, por 

exemplo, segue a construção de um “nós” que atende aos interesses do 

“homem branco”. Esse “homem branco” pode ser o português colonizador, o 

empresário, o político, o latifundiário. Esses “homens brancos” seguem 

contando as versões que lhes interessam no intuito de manter a margem, 

grande parte que “precisa” ser explorada para que a grande engrenagem não 

deixe de funcionar a seu favor. Na escola encontramos muitas narrativas que 

reforçam essa história com o argumento de que somos um país em busca da 

“ordem e progresso”. De acordo com Mignolo (2017, p. 13), a 

 

“colonialidade” equivale a uma “matriz ou padrão colonial de poder”, o qual 
ou a qual é um complexo de relações que se esconde detrás da retórica da 
modernidade (o relato da salvação, progresso e felicidade) que justifica a 
violência da colonialidade. E descolonialidade é a resposta necessária tanto 
às falácias e ficções das promessas de progresso e desenvolvimento que a 
modernidade contempla, como à violência da colonialidade.  
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Como professora, posso fazer escolhas que ajudam a problematizar estas 

questões. Posso, especialmente, levar para a sala de aula as narrativas que 

são silenciadas por esse projeto político de progresso. Para Mignolo (2017, p. 

26), um dos objetivos do movimento decolonial é o de “naturalizarmos em vez 

de nos modernizar-nos”. Para o autor, modernizar-se é uma opção, um 

posicionamento e não o desenvolvimento “natural” do tempo, das coisas. Não 

podemos encará-la como uma verdade inquestionável. 

Kouyaté, na ocasião dos encontros com Isaac Benart (2013) no livro 

“Encontros com o griot”, disse que podemos lidar com várias verdades ao 

mesmo tempo. Segundo ele “existe a minha verdade, existe a sua verdade e 

existe a verdade”. O que compreendo disso e conectando a fala anterior, é que 

precisamos permitir que essas outras “verdades” ocupem os espaços, 

especialmente os escolares, os de formação. Precisamos ouvir as outras 

versões das histórias que nos foram negadas desde muito cedo. Essa 

experiência singular com a sala de aula e as histórias me fez pensar nessas 

questões.  

Para garantir a presença dessas outras versões históricas, a lei nº 11.645 

de 10 de março de 2008 estabelece nas diretrizes e bases da educação 

nacional a inclusão obrigatória da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena” nos currículos oficiais. Essa obrigatoriedade, contudo, não garante 

efetivamente que os espaços formais de ensino atendam legalmente a 

exigência.  A experiência que tive nestas escolas é a de que esses conteúdos 

são explorados apenas nas datas comemorativas e de um modo que não 

contempla a história desses povos. Eles continuam silenciados. Suas histórias 

continuam sendo contadas por outros. E continuam sendo contadas de um 

modo preconceituoso, onde os estereótipos são sempre reforçados. 

Minha tentativa dentro deste contexto era o de trazer outras versões 

dessas narrativas. As escolhas das histórias tinham como objetivo a 

provocação e a tentativa de inserir outros saberes/narrativas que fossem 

diferentes daqueles que os grupos de estudantes com os quais eu convivia 

estavam habituados. Estudantes que faziam parte, naquela ocasião, de classes 

sociais privilegiadas onde o acesso a direitos básicos como moradia, 

alimentação, educação e saúde estavam bem garantidos.  

Em uma dessas aulas preparei uma história com ilustrações em aquarela 
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e colagem. A história era a de “Uma princesa nada boba” e o título gerou boas 

expectativas porque contemplava uma temática apreciada por aquele grupo de 

crianças: rei, rainha, castelo, princesa, príncipe, romance e por fim o “viveram 

felizes para sempre”.  

Obviamente as crianças não esperavam que o desfecho da narrativa 

trouxesse uma protagonista como aquela.  Odara é essa protagonista, uma 

criança que frequenta regularmente a casa de sua avó. Numa dessas visitas 

Odara é aconselhada por sua avó a descer até a margem do rio que corre na 

mata ao fundo de casa. Ao chegar a margem do rio, Odara encontra o espelho 

de Oxum e nele vê refletido todas as princesas e rainhas da sua tradição. 

Quando a menina volta para casa e encontra sua avó, compartilha com ela a 

identificação com aquelas princesas e rainhas.  

Antes disso Odara não se via como princesa por conhecer uma única 

história sobre princesas: as histórias das princesas europeias, ocidentais, 

brancas como a neve. Durante todo o livro ela está escondida, mostrando 

algumas partes do corpo que estão cobertas com luvas e meias e uma 

sombrinha que esconde o seu rosto.  

O ápice da história foi a aparição de uma princesa que ao contrário do 

que todos esperavam, era negra. A reação geral da turma foi de 

desapontamento, mas um comportamento específico foi assustador. Uma das 

crianças, inconformada com aquela revelação, levantou-se sacudindo os 

braços e gritando: “Ela não pode ser negra, é horrível. Não existe princesa 

negra”.  

Foi uma situação excepcional e minha tentativa na ocasião foi a de 

acalmar os ânimos e propor uma discussão sobre o assunto. Evidentemente 

que essa criança, para elaborar sua versão sobre o que é uma princesa, vem 

ouvindo uma única história sobre princesas e sobre os afrodescendentes. 

“O perigo de uma única história” deve ser combatido para que possamos 

conhecer as outras vozes que compõe nossas histórias, para ter conhecimento 

da existência de outras culturas, de outros modos de vida. Porque, na opinião 

dessa criança, uma mulher negra jamais seria uma princesa? O que essa 

criança conhece sobre a cultura africana, um vasto continente que é resumido 

e reduzido a generalizações por causa das histórias únicas?  

Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana, fala sobre o que ela 
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chama de “o perigo de uma única história”. Chimamanda nasceu e cresceu na 

Nigéria e durante sua infância esteve rodeada de livros infantis americanos e 

britânicos. As personagens desses livros eram meninas brancas com rabos-de-

cavalo no alto da cabeça comendo maçãs e brincando com a neve. Por 

consequência as histórias que Chimamanda escrevia traziam personagens 

brancas, comendo maçãs e falando do tempo, embora sua realidade fosse 

outra. “Eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, nós 

comíamos mangas, e nós nunca falávamos sobre o tempo porque não era 

necessário”, disse Chimamanda (2012) que em seguida justifica o problema 

das suas personagens:  

 
a meu ver, o que isso demonstra é como nós somos impressionáveis e 
vulneráveis em face de uma história, principalmente quando crianças. 
Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram 
estrangeiras, eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, 
tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu 
não podia me identificar.  Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os 
livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de 
encontrar quanto os livros estrangeiros (...) eu passei por uma mudança 
mental em minha percepção da literatura. Eu percebi que pessoas como eu, 
meninas com a pele da cor de chocolate, cujos cabelos crespos não 
poderiam formar rabos-de-cavalo, também podiam existir na literatura. Eu 
comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia.  

 

A partir dessas falas e desse relato de experiência, penso 

obstinadamente na possibilidade da sala de aula ser esse espaço de 

reconstrução de perspectivas e de novas referências, de tal modo que toda a 

comunidade escolar - as crianças, as famílias, as professoras e os professores 

- possam olhar para essas histórias e para si mesmo desconstruindo e 

reconstruindo percepções e realidades.  

Considerando a escola como esse lugar em que as histórias que são 

contadas estão ali para dizer algo do passado, aconselhando sobre o futuro e 

situando as relações de pertencimento e dessemelhança do presente, a 

professora aparece como essa contadora de histórias que irá acolher os novos 

moradores (as crianças) do mundo e ensinar sobre ele.  

Para Hannah Arendt somos nós, os adultos, que temos a tarefa de 

acolher os recém-chegados ao mundo. Nós que já estamos aqui há mais 

tempo, vimos e conhecemos mais sobre o funcionamento da vida, devemos 

orientar a chegada dos mais novos. “Face à criança é como se ele [o professor] 
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fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes 

e dizendo à criança: - Isso é o nosso mundo” (Arendt, 2007, p. 239). Para 

Almeida, isso significa dizer que temos na figura dos (as) professores (as), a 

mediação entre  

 

o velho e o novo, entre o mundo e a criança. Um mediador que não apenas 
instrui ou passa informações, mas familiariza os novos com algo a ser 
preservado, algo que tem um significado para ele e que, assim ele espera, 
possa ganhar um significado para os novos (...) é como se o professor 
narrasse as diversas histórias, histórias constitutivas para o nosso mundo, e 
como se os alunos, na medida em que se reconhecessem nelas, pudessem 
entrar nelas, passando assim a fazer parte desse mundo compartilhado. 
São eles que darão continuidade às histórias do mundo, mas só o poderão 
fazer se a educação possibilitar que, primeiro, se apropriem desse lugar, e 
que depois façam desse mundo ‘seu’ mundo (Almeida, 2015, p. 70). 

 

As narrativas que eu gostaria enfatizar nesse espaço de formação giram 

em torno de uma compreensão de mundo que considere e assuma as histórias 

que vem sendo negadas. Histórias de autoras e autores pertencentes a grupos 

excluídos e invisíveis: histórias do passado e as que seguem acontecendo.  

Para Hernández a escola se destina a cumprir esta tarefa de mediação 

enquanto uma instituição social, juntamente “com o papel do currículo em 

termos da afirmação/exclusão de formas de poder e de saber, e com algumas 

representações que se autorizam frente a outras que se excluem” (2007, p. 37). 

Entender o currículo como uma construção social demandada num contexto 

específico em virtude de interesses exclusivos é fundamental para 

compreender que os conteúdos obrigatórios dos currículos têm objetivos nem 

sempre condizentes com aquilo que nós, professoras e professores, 

acreditamos e desejamos construir.  

Na seção seguinte trago reflexões que envolvem as noções de currículo e 

cotidiano escolar com o interesse de pensar alternativas inclusivas para este 

cenário pré-determinado do currículo oficial.   
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1.2 Das esferas autorizadas às estratégias enviesadas 
 

O termo “enviesado” convida para uma reflexão das outras possíveis 

estratégias de atuação docente. Dentro dessa expectativa de utilizar a sala de 

aula como uma possibilidade de incluir as outras narrativas que escapam do 

modelo proposto pelos currículos. Chamo de narrativa enviesada o conjunto de 

histórias que circulam nos cotidianos das comunidades e das escolas. Essas 

narrativas, ricas em saberes do povo e das ancestralidades, estão fora dos 

circuitos de formação. Há que se enviesar mais a sala de aula nesse sentido. 

O termo é usado por Katia Canton no livro “Narrativas Enviesadas”. Para 

a autora as narrativas enviesadas contam histórias de modo não linear, a partir 

de tempos fragmentados, sobreposições, repetições e deslocamentos 

(CANTON, 2009, p. 15). Invisto nesse significado para me apropriar do termo e 

utilizá-lo como o possível conjunto das histórias que estão fora do currículo 

escolar e que poderiam ser costuradas de modo duplicado, ao avesso, em 

linha reta ou ‘zig zagueada’, coletivamente entre professores e estudantes.  

Trata-se do “enviesado” como o virado, o inclinado, o dobrado, numa 

tentativa de sobrepor às grandes narrativas (ou narrativas hegemônicas) as 

histórias dos coletivos, dos mestres, mestras e griôs locais para o exercício de 

ressignificar e fazer ecoar sentido no mundo em que a criança vive. Os 

conteúdos precisam ter sentido para as crianças dentro das suas salas de 

aulas. 

 

1.2.1 Currículo  
 

Os currículos oficiais escolhem determinadas perspectivas de um 

conhecimento a ser estudado em detrimento de outras. Uma discussão sobre a 

noção de currículo é um desafio porque envolve uma discussão sobre trajetória 

histórica, política e social de outro tempo e contexto.  

É difícil porque houveram muitas transformações nas ênfases e 

categorias que o definiram e o definem. É um assunto especialmente 

importante porque conduz os modos de pensar, planejar e realizar a educação, 
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a docência e a discência. Embora eu tenha consciência do atrevimento que é 

meter-me numa discussão sobre o currículo sem contemplar todos os 

movimentos históricos, suas mudanças e categorias, gostaria de pensar 

algumas considerações do que significa o currículo e o currículo para o 

cotidiano escolar.  

De algum modo falar sobre cotidiano, é falar sobre o currículo. 

Inevitavelmente o currículo é atravessado pelos acontecimentos do ambiente 

escolar. Segundo Tomaz Tadeu Silva (2010) a melhor pergunta para começar 

uma reflexão sobre o currículo é “para quê” se estuda determinados conteúdos, 

juntamente com “o quê” se estuda.  

Isso porque sabemos que o currículo é sempre “resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se 

aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo” (Silva, 2010, p. 15). 

O currículo é concebido como um campo de interesse intelectual, ele está no 

centro de disputas e jogos sociais e políticos porque privilegia e exclui saberes 

em nome de determinados interesses.  

No final das contas o que o currículo busca, precisamente, é modificar os 

sujeitos que vão seguir aquele currículo. Segundo Silva (2010, p. 15), o 

currículo atende demandas específicas e interesses pontuais, ele orienta a 

formação de “modelos” a partir dos seus conteúdos:  

 

qual é o tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de 
sociedade? Será a pessoa racional e ilustrada do ideal humanista de 
educação? Será a pessoa otimizadora e competitiva dos atuais 
modelos neoliberais de educação? Será a pessoa ajustada aos ideais 
de cidadania do moderno estado–nação? Será a pessoa desconfiada e 
crítica dos arranjos sociais existentes preconizada nas teorias 
educacionais críticas? A cada um desses “modelos” de ser humano 
corresponderá um tipo de conhecimento, um tipo de currículo. 

  

Esse modo de pensar o ensino produz identidades fragmentadas que vão 

única e simplesmente ao encontro de idealizações sociais e de demandas por 

competências. São os interesses de grupos da sociedade, associados a 

contextos históricos políticos que vão marcar não só o modo como os 

currículos são constituídos, mas também a necessidade de nomeá-lo e 

descrevê-lo como uma teoria e um campo de estudo.  
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Segundo Silva (2010, p. 22), o termo surge nos Estados Unidos com a 

publicação do livro The Curriculum de Bobbitt (1918). A publicação do livro se 

dá em um período historicamente decisivo para a educação norte-americana, 

“num momento em que diferentes forças econômicas, políticas e culturais 

procuravam moldar os objetivos e as formas da educação de massas de 

acordo com suas diferentes e particulares visões” (Silva, 2010, p.22).  

Este contexto citado por Silva, seguido das questões apresentadas 

abaixo, também colocadas por ele, demonstra como os estudos do currículo 

estavam marcados por posições abertamente tendenciosas. O autor questiona: 

  

quais os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador 
especializado ou proporcionar uma educação geral, acadêmica à 
população? O que se deve ensinar: habilidades básicas de escrever, ler e 
contar; as disciplinas acadêmicas humanísticas; as disciplinas científicas; as 
habilidades práticas necessárias para as ocupações profissionais? Quais as 
fontes principais do conhecimento a ser ensinado: o conhecimento 
acadêmico; as disciplinas científicas; os saberes profissionais do mundo 
ocupacional adulto? O que deve estar no centro do ensino: os saberes 
“objetivos” do conhecimento organizado ou as percepções e as experiências 
“subjetivas” das crianças e dos jovens? Em termos sociais quais devem ser 
as finalidades da educação: ajustar as crianças e os jovens à sociedade tal 
como ela existe ou prepará-los para transformá-la; a preparação para a 
economia ou a preparação para a democracia? (Silva, 2010, p. 22) 

 

Este grupo de perguntas mostra a dualidade dos interesses e marca o 

que então ficou conhecido por uma teoria tradicional do currículo, visto que 

prevaleceram como resposta as características que estavam vinculadas ao 

desempenho e formação do sujeito com as similaridades dos ambientes 

empresariais e industriais.  

Os métodos que compuseram o currículo dentro desta vertente tradicional 

eram o ensino, a aprendizagem, a avaliação, a metodologia, a didática, a 

organização, o planejamento, a eficiência e os objetivos. “A atração e influência 

de Bobbitt devem-se provavelmente ao fato de que sua proposta parecia 

permitir à educação tornar-se científica” (Silva, 2010, p. 23).  

Numa outra perspectiva, as teorias críticas do currículo deslocam a 

“ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem 

para os conceitos de ideologia e poder”, priorizando uma grade que 

contemplava categorias como ideologia, reprodução cultural e social, poder, 
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classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, 

emancipação e libertação, currículo oculto e resistência (Silva, 2010, p. 17).  

Já as teorias pós-críticas vão enfatizar os conceitos de discurso em 

detrimento dos conceitos de ideologia, concebendo uma nova maneira de 

pensar o currículo. Para os pós-críticos esse deslocamento permitiria discutir 

outras categorias para o currículo, tais como a identidade, a alteridade, a 

diferença; a subjetividade; a significação e discurso; o saber-poder; a 

representação; a cultura; o gênero, a raça, a etnia, a sexualidade e o 

multiculturalismo.   

Tomaz Tadeu Silva faz uma análise das críticas feitas por Henry Giroux  

ao currículo, visto do seu ponto de vista mais tradicional e voltado 

fundamentalmente para os critérios de eficiência e racionalidade burocrática. 

Segundo Silva (2010, p. 51), Giroux entendia que nos efeitos de um currículo 

enfaticamente racional, burocrata e eficiente, a exclusão de aspectos de 

“caráter histórico, ético e político das ações humanas e sociais” fortaleceria um 

ambiente cujo fluxo de relações e reproduções de desigualdades e injustiças 

sociais tornar-se-iam mais fortes, influentes e poderosos. Silva (2010, p. 52) 

afirma que Giroux sustentava sua crítica propondo uma teoria baseada 

fundamentalmente na resistência, emancipação e libertação. Para Silva, Giroux 

entendia que era preciso conscientizar os indivíduos do  

 

papel de controle e poder exercido pelas instituições e pelas estruturas 
sociais. O currículo é um local onde se reproduzem e se criam significados 
sociais. Esses significados não são simplesmente significados que se 
situam no nível da consciência pessoal ou individual. Estão ligados as 
relações de poder e desigualdade (Silva, 2010 p. 54) 

 

 A professora e o professor como mediadores dos “conteúdos” do mundo, 

como adultos que vão apresentar aos recém-chegados (crianças) o 

funcionamento da vida, tem essa responsabilidade de construir na sala de aula 

o exercício de tornar seus estudantes capazes de pensar criticamente, com 

liberdade e lucidez, aprendendo a questionar o que está dado.  

Segundo Hernández (2007, p. 11) o principal problema enfrentado nas 

escolas e universidades tem a ver com as narrativas dominantes sobre a 
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educação e as dificuldades permanentes em mudá-las. Segundo o autor, as 

“narrativas são formas de estabelecer a maneira como há de ser pensada e 

vivida a experiência”.  

Seguimos um funcionamento de educação que foi elaborado em virtude 

de interesses que nada tem a ver com a educação pensada para uma 

formação emancipatória e livre, no entanto insistimos na reprodução: “as coisas 

são como são e não podem ser pensadas de outra maneira”. Segundo 

Hernández, por isso repetimos no ambiente escolar uma série de verdades 

incontestáveis, porque continuamos naturalizando o modo como a educação é 

pensada:  
a única forma que se tem de agrupar os alunos é por idades; apenas um 
professor há de trabalhar por vez em cada grupo; os livros-texto são a fonte 
prioritária do aprendizado; o espaço da sala de aula há de ser fechado para 
facilitar o controle do grupo; as provas dão conta do que os alunos têm 
aprendido; (... ) o exercício e a repetição são as melhores formas de 
favorecer o aprendizado; (...) sua função é que os indivíduos se convertam 
em alunos (HERNANDEZ, 2007, p. 11). 

 

Questionar o currículo é um modo de enviesar a sala de aula para 

desnaturalizar o que Hernandez exemplifica como o inquestionável. Há uma 

expectativa, diante dessas noções e tentativas de discutir um currículo que 

abranja questões políticas, éticas, sociais, subjetivas e cotidianas, de tornar o 

ambiente da sala de aula e a experiência do ensino numa prática que conduza 

os participantes ao exercício do pensamento crítico para a tomada de 

consciência do mundo, de si e dos outros. 

Segundo Silva (2010, p. 54), é na escola e com o currículo que os 

estudantes terão a oportunidade de exercer as “habilidades democráticas da 

discussão e da participação de questionamentos dos pressupostos do senso 

comum da vida social”. Para este acontecimento é preciso, enquanto 

professora e professor, se perguntar: quais são os conhecimentos que irão 

guiar esse exercício de “habilidades democráticas”?  

Não há possibilidade de garantir um pensamento crítico se na escola a 

escolha dos conteúdos a serem estudados limita e reproduz preconceitos. Para 

o exercício do pensamento crítico é preciso conceber e discutir um currículo 

que permita o trânsito de questões que vão para além de uma formação 

técnica. É importante considerar as subjetividades, as identidades, as 
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representações, as culturas, os discursos e sentidos criados, o gênero, a raça, 

a etnia e a sexualidade. É preciso cultivar a presença da minúcia, da voz, do 

outro, das histórias que todos carregam consigo e ajudam a formar essa 

gigantesca malha de complexas e poderosas narrativas. 

  

1.2.2 Cotidiano Escolar 
 

Nos ambientes escolares vivemos o encontro com o outro. É neste 

espaço de coexistência que se estabelecem relações de afetos, práticas e 

saberes que vão compor um cotidiano escolar. É na presença com o outro, na 

vida em comum, na ação de contar e ouvir, que os sujeitos podem conceber 

suas identidades e diferenças elaborando uma ideia de si mesmo, do outro e 

do mundo. Essa troca acontece obrigatoriamente na ação do coexistir. Abro 

aqui um parêntese para pensar nesse espaço de coexistência como um lugar 

potente para o desenvolvimento desses processos de construção de si.   

Para Paul Ricoeur (2014, p. 113) essa situação de narrar algo a alguém 

envolve o sujeito num processo de interpretação que implica no esforço de 

elaborar uma “constituição da ação” e uma “constituição do si”. Segundo o 

autor, “a teoria narrativa tem uma de suas principais justificações no papel que 

ela exerce entre o ponto de vista descritivo sobre a ação (...) e o ponto de vista 

prescritivo” (Ricoeur, 2014, p. 113).  

Ricoeur irá tipificar esse movimento como um círculo de configuração e 

reconfiguração dos acontecimentos passados onde o sujeito se envolve com 

três situações diferentes: descrever, narrar e prescrever. Segundo o autor, no 

‘descrever’ encontramos a “prefiguração do campo prático”, é nesta passagem 

que estão os repertórios, ações e sentimentos humanos. De alguma forma a 

narrativa já existe e contêm em si mesma, elementos que permitirão a quem 

ouve a história, compreender e identificar-se com o vivido narrado. É neste 

primeiro momento que estão a língua e suas estruturas, os recursos 

simbólicos, as estruturas inteligíveis, o tempo, enfim, todos os elementos 

necessários para possibilitar a compreensão entre narrador e ouvinte.  

Ricoeur entende que para narrar algo, é preciso antes “pré-compreender 

o que ocorre com o agir humano: com sua semântica, com sua simbólica, com 
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sua temporalidade. É no momento do ‘narrar’ que o narrador realiza o discurso: 

aqui está a configuração textual, a trama. Os elementos desordenados citados 

na ação da descrição ganham aqui uma forma. 

O ‘prescrever’ é protagonizado por quem ouve a história. O ouvinte entra 

em contato com fato vivido que seu narrador/interlocutor conta. Ele irá 

reinventar a trama e por isso passa a ser um coautor da narrativa que ouve. O 

ouvinte estabelece reconhecimentos, compara situações com sua experiência, 

constrói sua identidade por contraste com a identidade dos outros, elabora uma 

visão de si mesmo, do mundo e do outro. A potência da narrativa está na 

capacidade de gerar um ambiente de reconhecimentos, de trocas, de 

aproximação com acontecimentos passados, de aprendizados a partir do 

exercício da escuta e da fala.  

As histórias nos vinculam aos acontecimentos de um mundo que nos 

antecede. Segundo Carvalho (2015, p. 7), para Arendt essa iniciação das 

crianças “num mundo comum que as precede e cuja renovação e durabilidade 

dependem da natureza do vínculo que elas estabelecerão com esse legado de 

realizações materiais e simbólicas”, está sob a égide da educação. Carvalho 

diz que  

 

o que importa é a iniciação dos mais novos em um diálogo com um legado 
de realizações e experiências simbólicas que representem os esforços 
humanos não só no sentido de prover sua subsistência, mas também de 
atribuir um sentido à sua existência social e política; um esforço histórico de 
constituição do humano a partir das diversas linguagens às quais os 
homens recorrem na busca de compreensão de sua condição de habitante 
de um mundo que se estende para além de sua existência individual, tanto 
no passado como no futuro.  O ideal humanista de educação se apresenta, 
nesse sentido, como um tempo de formação no qual cada novo habitante do 
mundo é reconhecido como um sujeito de aprendizagem; e como um 
espaço de formação no qual, a partir do diálogo com uma pluralidade de 
vozes e linguagens que herdamos do passado, nos constituímos como 
sujeitos do presente (Carvalho, 2015, p. 38).  

 

A escola potencializa o direito que todas as crianças supostamente 

deveriam ter de compartilhar essa herança comum, preservada num passado 

agora fragmentado. Mesmo sendo essa escola um lugar de reprodução de 

estereótipos, suponho que a possibilidade de mudança também está na 

convivência com o outro e nessas histórias formadas pela pluralidade de vozes. 
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A partir dessa herança as crianças encontrariam a “oportunidade de diálogo 

com os objetos da cultura e com o contexto histórico no qual eles vieram a se 

constituir como um legado simbólico potencialmente comum” (Carvalho, 2015, 

p. 38). 

O / A professor (a) protagoniza este ambiente de ensino como um (a) 

mediador (a) que multiplica, a partir de um currículo pré-determinado, o que 

deste passado é conveniente de ser compartilhado com os estudantes. Para 

Arendt é na educação que está o “ponto em que decidimos se amamos o 

mundo o bastante a fim de assumirmos uma responsabilidade por ele”, 

salvando-o assim da “ruína inevitável (...) pela renovação e pela chegada dos 

novos” (Arendt, 2007, p. 217).  

É a partir do conhecimento das histórias que nos antecederam, que 

podemos revirar e trazer à tona novas percepções de mundo e de sentido, 

acrescentando ou interrompendo aquilo que o curso da história vem nos contar. 

Conhecer o mundo é estar apto para reorganizá-lo e contá-lo para os próximos 

moradores das próximas gerações, afinal “somos aquilo que somos capazes de 

fazer com o nosso passado e com o que queremos legar ao futuro, aos novos” 

(Birulés, 2016, p. 129).  

O ambiente escolar está, portanto, composto por estes sujeitos recém-

chegados ao mundo e que receberão mediante um currículo preparado, os 

saberes e práticas que formam e informam sobre a experiência da vida, os 

acontecimentos do passado, sobre as relações pessoais, sobre as expectativas 

do futuro. Mas nem só de currículo vive uma sala de aula, ou melhor, que tipo 

de saberes e práticas compõem um currículo?  

Sendo a escola um lugar onde os encontros inevitavelmente acontecem, 

ela se torna um espaço poderoso de convivência, de formação de um cotidiano 

onde redes múltiplas e complexas de conhecimentos e experiências se 

incorporam e se entrecruzam em consequência da efetiva e diversa 

participação dos sujeitos que compõem este lugar.  

Este é o cotidiano escolar que irá imprescindivelmente atravessar os 

conteúdos curriculares estabelecendo novas relações nos processos 

formativos dos sujeitos que dele participam. A começar pela formação de 

seus/suas professores/professoras, que muito comumente chegam ao 
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ambiente escolar formados por múltiplas redes educativas de saberes e 

práticas.  

Segundo Alves, “essas redes se caracterizam como ‘práticasteorias’, pois 

nelas desenvolvemos processos educativos e os pensamos, continuamente”. A 

partir de suas pesquisas, Nilda Alves identificou as seguintes redes educativas 

formativas:  

 

a das ‘práticasteorias’ da formação acadêmica; a das ‘práticasteorias’ 
pedagógicas cotidianas; a das ‘práticasteorias’ das políticas de governo; a 
das ‘práticasteorias’ coletivas dos movimentos sociais; a das 
‘práticasteorias’ das manifestações artísticas; a das ‘práticasteorias’ de 
produção e usos de mídias; e a das ‘práticasteorias’ de vivências nas 
cidades, no campo ou à beira das estradas” (ALVES, 2017, p. 4)    

  

O fato de considerar outras ‘práticasteorias’ como possibilidades de 

formação, ajuda a ampliar a compreensão dos currículos a partir de outros 

aspectos, num exercício de extrapolar os conhecimentos e habilidades oficiais 

contempladas pelos cursos superiores.  

Experimentar a formação docente para além dos muros da sapiência 

acadêmica, obviamente importante, mas não exclusivamente formadora, 

permite que seja construído nos espaços de formação, redes de debates, 

negociações e elaborações multiplicadas.  

Para Nilda Alves (2017, p. 4), essas redes criam o que a autora chama de 

‘espaçostempos’ “políticos nos quais se fazem, se pensam e se criam 

políticas”. A autora entende estes ‘espaçostempos’ como um lugar onde “forças 

múltiplas e complexas estão permanentemente em disputa e negociações”, por 

isso é possível encontrar nesses ‘espaçostempos’ de inúmeros 

‘praticantespensantes’, soluções sempre, também, complexas e múltiplas. 

Segundo a autora,  
 

desse modo, para além de buscar compreender as políticas oficiais, seja de 
formação de docentes, seja quanto a currículos, pesquisando nos cotidianos 
escolares e com seus ‘praticantespensantes’ podemos entender os modos 
como se dão suas criações curriculares e de formação nos múltiplos e 
diferenciados ‘espaçostempos’ escolares. Esses movimentos nos têm 
mostrado que, para além de aplicar ou resistir, simplesmente, aos ditames 
oficiais acerca de currículos e de formação docente, existem propostas 
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criativas nas escolas e em cursos de formação, bem como propostas de 
diversificadas forças sociais sobre essas questões que chegam às escolas 
e se trançam com as políticas oficiais existentes. (ALVES, 2017, p. 4) 

 

Essa trama tecida no cotidiano escolar sugere um movimento que 

consente e legitima as falas dessas várias vozes que formam esse corpo 

imenso da educação. Importa seguir interrogando-se, dialogando e agindo para 

que os processos de formação se tornem cada vez mais ‘práticasteorias’ 

produzidas por seus ‘praticantespensantes’ em seus ‘espaçostempos’, 

“cheirando os cheiros que a realidade vai colocando a cada ponto do caminho 

diário” (ALVES, 2001, p. 17).  

É preciso reconhecer que dentro da escola há vida e que ela pulsa no 

cotidiano escolar buscando ocupar seu lugar de participação também nos 

currículos. Para Alves (2001, p. 13) “há um modo de fazer e de criar 

conhecimento no cotidiano, diferente daquele aprendido, na modernidade, 

especialmente, e não só, com a ciência”. Alves (2001, p. 14) aponta quatro 

ações importantes que envolvem uma mudança na construção e no estudo do 

cotidiano:  

- Em primeiro lugar é preciso cultivar um sentimento do mundo, ou seja, 

“para apreender a ‘realidade’ da vida cotidiana, em qualquer dos 

espaços/tempos em que ela se dá, é preciso estar atenta a tudo o que nela se 

passa, se acredita, se repete, se cria e se inova”, contrariando os esquemas, 

“ensinados/aprendidos”, que nos levam muitas vezes a estruturas de 

observação e classificação bastante rígidas.   

- Em segundo lugar é preciso, pois, alçar um mergulho livre. Afetados por 

uma compreensão científica que reúne categorias, conjunto de teorias, 

conceitos e noções “herdados da ciência moderna”, Alves sugere que tudo isso 

seja virado de ponta cabeça, pois o que antes nos servia como rota 

orientadora, hoje limita.  

- Em terceiro lugar a autora destaca a necessidade de ampliarmos nossas 

fontes de pesquisa e os modos de “lidar com a diversidade, com o diferente e o 

heterogêneo”, como um exercício de beber em todas as fontes.  

- E por último, indica a urgência de produzirmos uma nova maneira de 

escrever, narrando a vida e literaturizando a ciência. Nilda Alves nomeia essas 
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características como movimentos indispensáveis para exercitarmos a 

experiência de uma pesquisa conduzida nos e com os cotidianos (sentimento 

do mundo, virar de ponta cabeça, beber em todas as fontes e narrar a vida e 

literaturizar a ciência).  

Entendo que a proposta de Nilda Alves é a de que sejamos professoras e 

professores sensíveis e atentos, capazes de ‘catar’ o que derrama e não cabe 

dentro das rotinas escolares. Acredito que é possível aliar uma formação 

consistente pautada nos conteúdos oficiais, mas também aberta aos conteúdos 

que os cotidianos das escolas sugerem nos atravessamentos, desafios, 

disputas, descobertas, suspeitas e curiosidades dos seus participantes.   

Inserido (a) em seu cotidiano escolar, o/a professor (a) é o sujeito que vai 

questionar as “diversas práticas, identificadas, conhecidas e analisadas através 

de processos de pesquisa”, podendo mediante isso “efetivar intervenções no 

cotidiano das escolas” (Alves, 2003, p. 64), criando novas propostas e ações às 

atividades oficiais demandadas pelo currículo.   

O cotidiano escolar, portanto, é um mosaico de acontecimentos e redes 

que se forma entre praticantes / participantes. Os acontecimentos cotidianos 

não são naturalmente e automaticamente refletidos por seus sujeitos, mas 

passam pelas pessoas atravessando-as de modo que ninguém se dá conta de 

sua importância e que só por meio de uma relação com o tempo, é que se 

pode integrar e se inteirar destes acontecimentos nos nossos contextos, 

fazendo deles uso para a vida comum e para o aprendizado pessoal. Segundo 

Alves, 

 

as mudanças na história são, assim, trançadas em nosso dia-a-dia de 
modos não detectáveis no momento mesmo de sua ocorrência, mas em 
lances que não prevemos, nem dos quais nos damos conta no momento em 
que se dão e onde se dão, mas que vão “acontecendo”. Os trabalhos que 
se preocupam com o cotidiano da escola e com os diferentes modos 
culturais aí presentes partem, então, da ideia de que é neste processo que 
aprendemos e ensinamos a ler, a escrever, a contar, a colocar questões ao 
mundo que nos cerca, à natureza, à maneira como homens/mulheres se 
relacionam entre si e com ela, a poetizar a vida, a amar o Outro. Ou seja, ao 
mesmo tempo que reproduzimos o que aprendemos com as outras 
gerações e com as linhas sociais determinantes do poder hegemônico, 
vamos criando, todo dia, novas formas de ser e fazer que, “mascaradas”, 
vão se integrando aos nossos contextos e ao nosso corpo, antes de serem 
apropriadas e postas para consumo, ou se acumulem e mudem a sociedade 
em todas as suas relações (ALVES, 2003, p. 66). 
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Embora vivamos a escola, entranhados nessa herança narrativa 

hegemônica, cujo currículo é o principal mantenedor, o que Nilda Alves sugere 

é que de diferentes modos vivamos aos poucos e sempre o cotidiano escolar.  

Segundo Hernández (2007, p. 35), qualquer pessoa que se interesse pela 

educação e que queira compreender o que está acontecendo no mundo, que 

queira “interpretar e dar resposta ao que afeta a construção das subjetividades 

daqueles que vão à Escola, não pode limitar-se ‘a saber a matéria’”. O 

momento atual exige que nós, educadoras e educadores, nos “apropriemos de 

outros saberes e outras maneiras alternativas de explorar e de interpretar a 

realidade, em comparação as atuais disciplinas escolares” (Hernández, 2007, 

p. 35). Essa busca envolve o esforço de considerar e incluir essa fusão de 

fontes e influências de saberes construídos nos cotidianos escolares. A seguir 

apresento a pedagogia griô como uma possibilidade metodológica de inserir no 

ambiente de ensino os saberes e histórias provenientes dos cenários 

alternativos aos currículos oficiais. 

 

1.2.3 Pedagogia Griô 
 

A Pedagogia Griô é uma metodologia que constrói outras possibilidades 

de viver a “sala de aula”. O termo, “pedagogia griô”, representa a ideia de 

incorporar à esfera da educação, da política e da economia de uma 

comunidade, a força e o poder da tradição oral. É uma atuação resultante de 

uma pesquisa e prática educativa que acontece há mais de dez anos na região 

da cidade de Lençóis, na Bahia, acerca de 260 quilômetros de distância da 

cidade de Contendas do Sincorá.  

O projeto que recebe o nome de Grãos de Luz e Griô , desde 1993 vem 

construindo de modo coletivo a partir dos afetos, conflitos e sonhos de um 

mundo melhor, uma metodologia para o ensino dos saberes e práticas dos 

mestres, mestras e griôs da comunidade, nas escolas da região. Um dos 

principais objetivos é o de integrar ao currículo da educação municipal, a 

tradição oral. Para Lilian Pacheco, uma das autoras do projeto e da 

metodologia,  
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há uma carência de práticas integradoras de ensino e aprendizagem nas 
universidades e nas escolas que incluam a vivência afetiva e cultural das 
crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Práticas que os vinculam a si 
mesmos e a sua ancestralidade, para que sejam protagonistas de uma 
história e de uma educação que garantam o fortalecimento de sua 
identidade para melhoria da qualidade de vida. (PACHECO, 2006, p. 21) 

 

A prática da pedagogia griô estabelece um canal de comunicação com as 

pessoas da comunidade. Essas pessoas são especialistas de saberes que 

estão excluídos do formal currículo escolar. Esses saberes são herdados e 

vivenciados em suas rotinas comunitárias, mas silenciados nas escolas pelos 

currículos que demandam outras habilidades e conhecimentos das crianças.  

A pedagogia griô se aproxima desses saberes, e a partir de uma 

metodologia que elege a roda como meio de possibilitar o trânsito desses 

conhecimentos, os incorpora como conteúdo e conhecimento fundamental para 

a formação das crianças.  

O Griô é um narrador que atua como uma ponte entre passado e 

presente. A ele foi dada a virtude da palavra. Ele é um narrador que figura 

entre os mestres e sábios (Benjamin, 1994, p. 221) e transita entre seus pares 

como aquele que possui a chave da sapiência, o poder do conselho.  

O griô é um narrador tradicional, está ligado não somente às histórias que 

lhe foram confiadas por outras gerações, mas também assimila suas 

experiências e as experiências alheias, absorvendo e incorporando à tessitura 

íntima e densa do grande “acervo de toda uma vida”. A ele cabe assimilar “à 

sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer” (Benjamin, 1994, p. 

221).  

A etimologia da palavra griô tem sua origem no francês guiriot ou griot 

que quer dizer “poeta, cantor e músico ambulante das áreas sudanesas e 

guineense”, países localizados no continente africano. Segundo Bernat (2013, 

p. 49) “para os europeus, eles eram apenas músicos, já para os árabes, 

poetas. Na África Ocidental, através da hereditariedade, o griot mantém por 

intermédio da oralidade a tradição da comunidade à qual pertence”. Assim “os 

homens foram então chamados de guiriot ou griot e as mulheres de guiriotte ou 

griotte” (BERNAT, 2013, p. 49). 

O griô é esta entidade que habilmente faz germinar a semente mais 
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antiga. Ele possui a capacidade de narrar primorosamente uma história ao 

ponto de conquistar a atenção e interesse de seus ouvintes. As palavras que 

saem da sua boca são como “sementes de trigo que durante milhares de anos 

ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que 

conservam até hoje suas forças germinativas” (Benjamin, 1994, p. 204). Uma 

vez que ela ganha os ouvidos do mundo, irá se multiplicar e lançar novas 

semeaduras. Na poesia de um griô mandinka, isso significa dizer que  

 

as palavras muito antigas são como as sementes. Você as semeia antes 
das chuvas. A terra é ressecada pelo sol. A chuva vem molhá-la. A água da 
terra penetra nas sementes. As sementes se transformam em plantas. 
Então, desenvolvem as espigas de milho. Assim você, a quem acabo de 
dizer as palavras muito antigas, você é a terra. Eu planto em você a 
semente da palavra, mas é preciso que a água de sua vida penetre na 
semente para que a germinação da palavra tenha lugar. (Camara, 1982, 
p.8) 

 

A habilidade do ouvinte está em conciliar a história que ouve com os 

acontecimentos da sua vida e de seu tempo fazendo brotar algo novo desta 

semeadura. Nesse jogo as relações de interpretação, implícitas nas 

configurações de descrever, narrar e prescrever de Paul Ricoeur, ganham força 

para atuar como mediadoras, transformadoras e formadoras de identidade. 

Na metodologia da pedagogia griô, as ações funcionam em torno dessa 

figura ancestral do griô e o seu conhecimento é conteúdo fundamental para 

conduzir os processos de formação. É a partir do conjunto desses saberes 

ancestrais que os conteúdos serão organizados dentro da proposta da 

pedagogia griô. 

 O desenho abaixo mostra como funciona a metodologia da pedagogia 

griô para o desenvolvimento dos conteúdos procedentes desses especialistas 

da comunidade. A partir das rodas, marcadas por quatro estratégias de ações 

integradas, esses saberes e práticas irão transitar entre os participantes 

provenientes dos diversos setores sociais e de diferentes idades.  

A “Roda da vida e das idades”, segundo Pacheco (2006, p. 26), “se 

inspira na qualidade multisetorial, intergeracional, dançante e solidária das 

rodas das capoeiras, dos candomblés, das manifestações culturais indígenas, 

das tradições orais (...)”. Essas rodas são vivenciadas por meio de rituais de 

vínculo e aprendizagem, no intuito de fazer transitar os saberes ancestrais, 
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criando relações de sentido para as crianças, ecoando o conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho de Valdeci representa a metodologia utilizada para conduzir 

os conteúdos que transitam entre comunidade e escola. São quatro rodas que 

interconectam pessoas de idades diferentes e de setores diferentes da 

sociedade.  

A primeira roda, “a Roda das oficinas e cooperativas Grãos de Luz” 

abrange as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. A segunda roda, “a 

Roda da caminhada do velho Griô” compreende o encontro com os griôs e 

grupos culturais nas escolas e comunidades. Na terceira roda, “a Roda dos 

Figura 5: desenho do estudante Valdeci, sobre as rodas do projeto Grão de Luz. Fonte: 
Pedagogia Griô - a reinvenção da roda da vida (2006). 
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educadores”, as professoras e professores se esforçam na condução e 

integração desses saberes locais para o currículo de educação municipal de 

ensino. Por último, a quarta roda recebe o nome de “Roda da vida e das 

idades”. Nessa roda propõe-se uma integração completa de todos os “setores 

sociais, conselhos municipais, estaduais e federais, universidades, ongs, 

projetos, programas e políticas do país e do mundo” (PACHECO, 2006, p. 26).  

O último momento celebra o encontro das três primeiras rodas. São 

encontros de pessoas e saberes e os modos como eles se articularão como 

conteúdo para o trabalho docente. Infelizmente conheci o projeto “Grãos de Luz 

e Griô” em momento posterior à pesquisa de campo. Não pude, por isso, 

fundamentar os acontecimentos do trabalho de campo a partir das ações 

sugeridas pela metodologia do projeto.  

 

1. 3 Educação do Campo – o contexto da pesquisa 
 

Educação rural ou Educação do campo? Pensar nesses termos recupera 

a trajetória histórica da concepção de uma educação para os povos que 

habitam os espaços rurais. Pensar nesses termos demarca os interesses e os 

interessados, as prioridades e as finalidades em que se pensou e se pensa a 

prática da educação no contexto rural. 

Segundo o documento do Conselho Nacional de Educação (2001), a 

introdução de um processo educacional no contexto rural entra em vigor 

somente nas primeiras décadas do século XX. Historicamente, as motivações 

estavam ligadas especialmente a possibilidade de aperfeiçoar uma mão de 

obra camponesa para o fortalecimento e contribuição ao desenvolvimento 

agrícola do país, elevando a produtividade no campo. Havia, portanto, um 

domínio de forças e interesses políticos, econômicos e sociais envolvidos 

nesse processo de concepção de uma educação do e no campo.  

Esse jogo definia um interesse implícito de controle que as elites 

pretendiam exercer sobre os trabalhadores mediante duas ameaças que 

relatavam sofrer: “quebra da harmonia e da ordem nas cidades e baixa 

produtividade do campo” (BRASIL, 2001, p. 5), relacionados basicamente ao 

êxodo rural da segunda metade do século XX. 



50 
 

O termo “educação rural” traz para si a ideia de que a população que 

habita a zona rural está desapossada de conhecimento, imersos num atraso 

tecnológico e vivendo subordinados aos centros urbanos. A essa população 

dá-se um pacote de conhecimentos considerados fundamentais, mas pensados 

a partir de uma perspectiva e interesses dos centros urbanos. Segue uma 

lógica de transmissão do conhecimento a partir da fala do (a) professor (a) até 

a escuta silenciosa de seus alunos. Sem luz, sem integração com seu 

cotidiano, sem troca, sem valorização das produções e saberes locais.  

A então educação rural foi concebida, segundo o relatório do Conselho 

Nacional de Educação (2001, p. 4), para atender demandas dos centros 

urbanos e por isso trazia uma ideia preconceituosa de que a população do 

campo era atrasada, despreparada, com técnicas arcaicas de cultivo e 

desprovidas de uma constituição de cidadania.  

Essa ideia preconceituosa tira das comunidades rurais o direito à 

cidadania e considera seu conhecimento “arcaico”, num sentido de 

desvalorização e visão evolucionista por acreditar que tais conhecimentos 

estão ultrapassados em relação aos projetos de desenvolvimento.  

Os preconceitos e ambiguidades que serão reforçados a partir disso 

sobre aquilo que é rural, surgem em virtude de opiniões concebidas sem 

qualquer exame crítico daquilo que vem a ser um ambiente rural, das 

características, costumes e interesses da população que vive no campo. 

Souza, Pinho e Meireles (2012, p. 353) vão dizer que a compreensão de rural 

  
perpassa pelo entendimento de um rural como categoria que emerge de um 
contexto sócio-histórico-geográfico-cultural, extrapolando a concepção de 
um rural eminentemente agrário, atrasado, inferior ao urbano, voltado 
especificamente a atividades de agricultura ou agropecuária, imprimindo 
uma noção de rural contemporâneo que está associada às questões da 
natureza e de seus processos produtivos.  

 

Eu diria mais, que é preciso não apenas extrapolar com essa concepção 

negativa em torno do rural, mas efetivamente exclui-la das nossas discussões. 

A partir de um discurso preconceituoso ficou estabelecido, portanto, entre os 

ambientes urbano e rural, o equívoco que irá perpetuar ferindo a compreensão 

do modo como os moradores dos ambientes rurais idealizam, se organizam e 

vivem nestes espaços. Ao urbano é dada a condição de moderno e inovador, 
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enquanto que ao rural é assimilada a ideia de atraso e uma vida 

exclusivamente agrária.  

A educação do campo, ao contrário da perspectiva da educação rural, 

adquire múltiplas faces de atuação. Com o objetivo de compreender a 

diversidade de aspectos que constituem um determinado grupo social que se 

considera como não urbano, a educação do campo irá ampliar e abranger as 

pessoas que habitam esse espaço, valorizando suas experiências, suas 

produções, seus saberes, “estabelecendo uma relação harmoniosa entre 

produção, terra e seres humanos, com relações sociais democráticas e 

solidárias” (ROSA; CAETANO, 2008, p. 24).  

Nessa perspectiva, a educação do campo contempla as demandas das 

próprias comunidades para realizar um currículo e uma escola com mais 

autonomia em relação ao padrão eurocentrado e interessado em mão de obra. 

Essa nova maneira de enxergar a educação no campo inclui os atores sociais 

como sujeitos pensantes da própria realidade e das necessidades de 

conhecimento demandas por eles.  Para Rosa e Caetano, 

 
 

diante das diversas maneiras de se educar, a cultura destaca-se nesse 
processo e desenvolve, por meio da educação do campo, valores 
pedagógicos, os quais são construídos a partir da própria cultura do sujeito. 
Essa construção visa à elaboração de Projetos Político-Pedagógicos nas 
escolas do campo que valorizem a realidade social, articulando trabalho, 
saúde e desenvolvimento, os quais devem ser inseridos nos programas 
curriculares a fim de que a escola do campo possa realmente cumprir um 
papel diferenciado da antiga visão sobre esse segmento (2008, p. 25). 

 
 

Essa escola que pensa a partir dos acontecimentos locais, dos saberes 

das mestras e mestres, é uma escola que tem como finalidade a construção 

social de sujeitos que se sintam capazes de transformar suas próprias 

realidades dentro das demandas pensadas por eles, a partir de suas 

identidades, de suas histórias, de suas narrativas. A transformação da noção 

que se tem do campo passa também pelo movimento da construção dessa 

escola que consegue dialogar com seus interlocutores, sem deixar ninguém de 

fora.  

Nesse sentido, Caldart (2004, p. 151) coloca a necessidade de um 
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um basta aos ‘pacotes’ e à tentativa de fazer das pessoas que vivem no 
campo instrumentos de implementação de modelos que as ignoram ou 
escravizam. Basta também desta visão estreita de educação como 
preparação de mão-de-obra e a serviço do mercado. Queremos participar 
diretamente da construção do nosso projeto educativo; queremos aprender 
a pensar sobre a educação que nos interessa enquanto seres humanos, 
enquanto sujeitos de diferentes culturas, enquanto classe trabalhadora do 
campo, enquanto sujeitos das transformações necessárias em nosso país, 
enquanto cidadão do mundo. 

 

 

Essa ideia insiste na valorização dos saberes locais, da presente 

participação da população campesina nos processos de construção do projeto 

educativo do/com/para o campo. O envolvimento direto desses camponeses, 

juntamente com a crescente participação e militância dos movimentos sociais 

da década de 90, contribuíram para a consolidação dessas demandas 

inaugurando novas exigências e reflexões em torno da educação do campo.   

De acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo (2004, p. 36) essas reflexões se posicionam em favor de 

dois aspectos importantes, dentre outros, nas razões pelas quais se pensa 

numa educação com e para os povos do campo:  

 Uma educação que supere a dicotomia entre o rural e o urbano: 

o campo e a cidade são espaços diferentes que coexistem. Os saberes, 

costumes e produções destes dois espaços possuem “lógicas e tempos 

próprios de produção cultural, ambos com seus valores” (BRASIL, 2003, 

p. 36). Contudo, historicamente, é evidente que o campo sofreu e sofre 

com a ausência de políticas públicas que considerem fundamentalmente 

essas diferenças entre campo e cidade. Em geral se aplicam políticas 

universalistas baseadas num parâmetro único que frequentemente é o 

urbanizado e cujas necessidades campesinas não são atendidas em 

virtude desses abismos.  

 Uma educação que afirme relações de pertença ao mesmo 

tempo diferenciadas e abertas para o mundo: é a partir do sentimento de 

pertencimento a um lugar que os seres humanos irão elaborar sua 

“consciência e seu existir no mundo”. É nesse reconhecimento como 

integrante de uma comunidade que se movem os sentimentos de 

defender seu território e todos os valores de produção, simbólicos e 

culturais que dele fazem parte. O sentimento de pertença aproxima os 
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sujeitos, os move para defender, recriar e transmitir seus valores para as 

gerações futuras. (BRASIL, 2004, p. 36).  

 

Essas são algumas das características de uma educação do campo 

pensada a partir das prioridades e dos aspectos identitários desses espaços. 

Alguns princípios dessa educação no campo fundamentam e sustentam a 

presença dessa identidade. De acordo com as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica das Escolas no Campo (BRASIL, 2004, p. 37), tais princípios 

que irão guiar a construção desses saberes nesses espaços, pautam-se a 

partir das seguintes proposições:  

I - O Princípio Pedagógico do papel da escola enquanto formadora de 

sujeitos articulada a um projeto de emancipação humana; 

II – O Princípio Pedagógico da valorização dos diferentes saberes no 

processo educativo; 

III – O Princípio Pedagógico dos espaços e tempos de formação dos 

sujeitos da aprendizagem; 

IV – O Princípio Pedagógico do lugar da escola vinculada à realidade dos 

sujeitos;  

V – O Princípio Pedagógico da educação como estratégia para o 

desenvolvimento sustentável; 

VI – O Princípio Pedagógico da autonomia e colaboração entre os sujeitos 

do campo e o sistema nacional de ensino; 

A proposta desses princípios é que se construa nos espaços de formação 

a integração das finalidades propostas pela educação do campo aos saberes, 

recursos, processos, experiências, contextos, territórios, potencialidades, 

reinvenções, sustentabilidade e diálogo entre as coletividades comunitárias, os 

sujeitos em processos de aprendizagens e o poder público.  

Assegurar a aplicabilidade desses princípios e garantir minimamente que 

a construção do conhecimento e dos espaços formativos escolares se dê de 

forma coletiva e diversa é priorizar um currículo que ecoe entre seus sujeitos: 

professoras, professores, estudantes e comunidade. E que, fundamentalmente, 

não perca de vista as finalidades dessa formação que deseja construir sujeitos 

livres para fortalecer suas identidades pessoais e locais. 

Foi importante entender a diferença entre a educação rural e a educação 
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do campo para observar os acontecimentos da Escola Municipal Manoel 

Joaquim do Reis, onde o trabalho de campo foi realizado. Essa é uma escola 

do campo, localizada dentro do povoado de Casa de Pedra, sob a 

responsabilidade administrativa de Contendas do Sincorá, na Bahia. 

Casa de Pedra está dentro da zona rural e é um espaço de muita 

criatividade e produção, de intensa vida cultural, com ativa participação de seus 

moradores nas redes de apoio entretecidas na coletividade, entre eles e por 

eles. Há uma valorosa experiência econômica mantida pela dedicação das 

famílias que, cultivando suas ‘roças’, estabelecem vínculos comerciais entre si 

e entre os povoados e cidades vizinhas, e o resultado disso é uma economia 

local fortalecida.  

Nesse capítulo busquei compreender que dentro da escola (espaço de 

formação oficial) muitos saberes são excluídos dos currículos em virtude do 

seu não reconhecimento e valorização. A escola abdica de algumas narrativas 

históricas e de saberes, com o objetivo de atender a um projeto de futuro e 

modernidade que não dialogam com a realidade das pessoas.  

A pedagogia griô e a educação do campo criam um movimento contrário, 

disputando este espaço para garantir que essas vozes silenciadas sejam 

incorporadas aos currículos, ganhando a devida importância, criando e 

ressignificando os sentidos da educação e dos valores construídos 

coletivamente. 

A seguir apresento as descrições do povoado de Casa de Pedra, da 

Escola e das mestras e mestres da comunidade que junto com a escola 

ajudam a construir e reforçar alguns saberes locais comunitários.   
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Capítulo 2: Nos caminhos da pesquisa - entre o Povoado e a Escola.  

2.1 Casa de Pedra 
 

A comunidade Casa de Pedra é um distrito da cidade de Contendas do 

Sincorá e seus limites territoriais estão marcados não apenas pelo encontro 

com outros povoados ou munícipios, mas também pela delimitação dos biomas 

que marcam o começo da Chapada Diamantina.  

Percorrendo a região é possível notar as transformações bruscas em 

distâncias muito curtas. Regiões fronteiriças marcadas, ora por picos de mais 

de 1.200 metros de altitude, ora por caatinga e seca, ora por nascentes de rios 

espalhadas. A caatinga é marcada predominantemente pela seca, sua 

vegetação se apresenta esbranquiçada e rasteira e a água é um bem valioso 

notadamente raro neste contexto. Nessa região a criação de bodes e cabras é 

muito comum, pois é possível alimentá-los com a palma e outras vegetações 

comuns à caatinga. A figura 6 mostra a caatiga entre as cidades de Tanhaçu e 

Contendas do Sincorá, caminhos antes da subida que conduz até a Chapada 

Diamantina e que marca a mudança de bioma. 
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Se andarmos por 30 quilômetros a partir da caatinga rumo à Chapada 

Diamantina, poderemos ver outra mudança no bioma. À medida que as serras 

começam a surgir, a vegetação se apresenta mais diversa, com nascentes 

brotando no caminho, com campos gerais onde orquídeas, bromélias, sempre-

vivas e outras espécies formam extensos jardins. Para quem nasce na caatinga 

a vida é severa, é preciso “tirar leite de pedra” como dizem os catingueiros que 

habitam a região.  

A vida nos campos gerais é menos severa, as águas que vão formando 

pequenos riachos para desaguar no majestoso Paraguaçu, oferecem a 

possibilidade do cultivo do próprio alimento. Planta-se para o consumo e 

comercialização. As duas regiões que integram esse começo de chapada - 

caatinga e gerais - compõem modos de vidas diversos. A figura 7 mostra o rio 

Paraguaçu atravessando a região que separa as cidades de Mucugê e 

Andaraí, no caminho para a Chapada Diamantina. 

 

 

 

Figura 6: caatinga entre Tanhaçu e Contendas do Sincorá. Foto: Cássia Oliveira 
(2016). 
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Nessa região já se nota a presença estendida de vegetações 

esverdeadas, com uma mata alta, cortada por riachos de água escura. Um 

ambiente notadamente diferente da caatinga. 

Na comunidade Casa de Pedra, predominantemente, encontramos a 

chapada com seus campos gerais. Isso determina o modo como os moradores 

se relacionam com o que a natureza lhes oferece, da fauna à flora. Embora os 

povoados atravessem períodos de seca, a região abriga uma boa quantidade 

de nascentes e riachos que trançam as comunidades permitindo a irrigação de 

suas plantações e, portanto, favorecendo o cultivo e a agricultura. O rio Santa 

Rosa, que contorna a região, é o responsável pelo abastecimento da 

comunidade. 

Casa de Pedra está, então, nesse ponto fronteiriço entre territórios e 

biomas. A comunidade abriga moradores que vieram de cidades vizinhas – 

Tanhaçu, Ituaçu e Barra da Estiva – e de outras zonas rurais, as quais 

Figura 7: banho de rio no Paraguaçu, entre Mucugê e Andaraí. Foto: Adriano Correia (2016). 
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compõem um círculo cuja quilometragem abrange cerca de 30 km numa 

circunferência, com os povoados de Santa Rosa, Zuca, Boa Vista, Candeias e 

Água de Rega.  

O contexto histórico deste território data de, aproximadamente, meados 

do século 18. Tanhaçu, a cidade vizinha do povoado de Casa de Pedra tem um 

histórico de fundação de meados de 1720. Contendas do Sincorá, cidade a 

qual o povoado se vincula, tem registros históricos e relatos de formação por 

volta do ano de 1800. Estes caminhos eram trilhados por bandeirantes que 

buscavam terras ricas para exploração e que foram fixando moradas e 

formando pequenos povoados. Contendas do Sincorá foi por um bom tempo 

um dos mais antigos “pousos” de quem subia os sertões do Paraguaçu e Rio 

de Contas a caminho de Goiás ou Minas Gerais.   

Casa de Pedra tem um histórico de ocupação de 150 a 200 anos de idade 

e atualmente é formada por 519 moradores. Foi reconhecida como um distrito 

de Contendas do Sincorá por volta do ano de 1974. Nesse período a 

comunidade era formada pelas famílias dos pais da dona Maura e dona 

Aurinha e pela família do senhor Miguel Souza. Foi também nesse período que 

dona Lêda começou a dar aulas para algumas crianças, adultos e idosos da 

Casa de Pedra. Nessa ocasião dona Lêda utilizava a casa dos moradores para 

dar suas aulas. 

De acordo com as informações da prefeitura de Contendas do Sincorá, os 

primeiros habitantes dessa área, especialmente da região banhada pelo rio 

Sincorá, foram os brasilíndios botocudos, maracaiares, querés e tapuios. As 

comunidades ficam muito próximas umas das outras. Casa de Pedra está ao 

lado de Santa Rosa e Água de Rega. Boa Vista, Zuca e Candeias estão mais 

distantes, cerca de 13 quilômetros. 

Entre Contendas do Sincorá e Casa de Pedra, está o quilombo São 

Gonçalo, oficialmente reconhecido no ano de 2006 pela Fundação Cultural 

Palmares. Embora São Gonçalo esteja localizado num perímetro próximo de 

Casa de Pedra, as crianças dessa comunidade tem sua própria escola e não 

frequentam a escola da comunidade de Casa de Pedra. E muito embora a 

comunidade seja reconhecida institucionalmente como um quilombo, nem 

todos os moradores se reconhecem como tal. Acredito que essa questão 

envolve situações de disputa de terra, de propriedade privada e outras 
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reflexões das quais não pretendo explorar porque não tive condições de me 

envolver com a comunidade São Gonçalo em virtude dos acontecimentos em 

Casa de Pedra. 

O nome Casa de Pedra é uma referência às construções de pedra das 

primeiras casas e da igreja construída por Manoel Joaquim dos Reis, um 

senhor cuja importância é reconhecida no povoado embora ninguém tenha 

sabido contar sobre sua trajetória na região. A igreja fica no centro do povoado 

onde se encontram as principais ruas, tanto para quem chega da extensa 

ladeira que liga o povoado a Contendas do Sincorá, quanto para quem vem 

das demais comunidades rurais.  

Ao lado esquerdo, andando na direção contrária da igreja, há um campo 

de futebol que tem como paisagem de fundo o começo da serra do Sincorá, a 

mesma que percorre a Chapada Diamantina noutros lugares adiante. As casas 

desenham um retângulo em volta da igreja seguindo até próximo do campo de 

futebol e cemitério. É no povoado de Casa de Pedra que está instalada a 

escola que receberá as crianças deste perímetro rural. A foto a seguir mostra a 

Igreja da Casa de Pedra, uma das construções que deu nome à comunidade 

porque foi erguida com pedras. Ela está localizada no centro da comunidade, 

na única e principal rua que corta o povoado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: a igreja de Casa de Pedra e a escola ao fundo. Foto: Cássia Oliveira. 2016 
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A figura 9 mostra uma vista parcial da Casa de Pedra. Ao final deste 

canteiro central que divide a rua está a igreja. Do lado direito da foto está a 

escola e a estrada que permite o acesso até a cidade de Contendas do 

Sincorá. Ao lado esquerdo da foto, no final da rua, está o cemitério e o campo 

de futebol da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas andanças entre uma comunidade rural e outra, percebi o quanto a 

região é movimentada, o quanto o trabalho no campo determina o modo como 

as comunidades se organizam. A maioria dos povoados existe porque as 

pessoas foram fixando moradas em locais mais próximos de suas lavouras 

com a finalidade de cuidar das plantações. Algumas regiões como a de Boa 

Vista não possui uma organização como a de Casa de Pedra, onde as pessoas 

estão agrupadas num mesmo espaço físico, cuja organização a determina 

como um povoado - um lugar com posto de saúde, igreja e escola.  

As comunidades de Boa Vista, Candeias, Zuca e Santa Rosa são 

territórios rurais formados por grupos de famílias ocupando suas terras, cada 

Figura 9: vista parcial da comunidade Casa de Pedra. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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grupo no espaço a que pertence e embora estejam morando muito próximos 

uns dos outros, o aglomerado de casas não forma pequenos povoados. Isso 

torna a região completamente habitada. Saindo de Boa Vista, passamos por 

Candeias, atravessamos Água de Rega e chegamos em Santa Rosa. Todas as 

comunidades estão bem próximas umas das outras, distribuídas em moradias 

intercaladas por plantações, serras e riachos. 

As comunidades de Água de Rega e Espírito Santo concentram 

moradores dividindo o mesmo espaço, o que as torna também um povoado. 

Todas as comunidades rurais se organizam em torno do trabalho no campo. 

Algumas possuem associações, como é o caso da comunidade Espírito Santo 

e Boa Vista que se organizam para compartilhar o uso de máquinas de colheita 

de café. Em Casa de Pedra não há associações.  

Entendo que este é um território cuja organização social se vincula aos 

acontecimentos referentes ao cultivo da terra: plantio, colheita, consumo e 

comercialização dos produtos cultivados. De acordo com Caldart (2012, p. 

746), um 

 
território camponês é uma unidade espacial, mas também é o 
desdobramento dessa unidade, caracterizada pelo modo de uso desse 
espaço que chamamos de território, por causa de uma questão essencial 
que é a razão de sua existência. A unidade espacial se transforma em 
território camponês quando compreendemos que a relação social que 
constrói esse espaço é o trabalho familiar, associativo, comunitário, 
cooperativo, para o qual a reprodução da família e da comunidade é 
fundamental. 

 

Este espaço se organiza fundamentalmente em torno do campo. Conheci 

muitas famílias que tem sua vida organizada de acordo com o plantio e colheita 

de suas lavouras. A compra de determinados bens se concretiza quando se 

vende a saca de café, as caixas de morango, os quilos do maracujá. 

Organizam-se novos plantios a partir das colheitas bem sucedidas ou não. Há 

também artesãos e professoras, mas efetivamente, a maioria da população 

deste território se organiza em torno da agricultura. 

Essas informações foram construídas coletivamente com os moradores 

de outras comunidades para além da Casa de Pedra, como o senhor Nivaldo e 

a dona Nilza que moram em Boa Vista, ou o como o Gilson, a Néia, a Keila e o 
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Newton que moram em Água de Rega. Ainda com o Cacau, o Ricardo e a 

Rosa que moram em Candeias, dentre outros, com os quais convivi e 

encontrava frequentemente nos jogos de futebol, nos bares, nas feiras e nas 

visitas esporádicas que fizeram na casa que morei em Boa Vista. As fotografias 

a seguir foram registradas durante a minha estadia na região. Nelas apresento 

uma parte das paisagens com as quais convivi durante esse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: descendo para depois subir a ladeira até Casa de Pedra. Entre a 
plantação de café e plantação de maracujá.  Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 10: comunidade "Espírito Santo", a caminho da escola. Foto: Cássia 
Oliveira (2016). 
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Figura 12: algumas casas da comunidade Casa de Pedra. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura13: A Igreja da comunidade “Espírito Santo”. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Figura 14: bananal na comunidade "Santa Rosa". Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 15: futebol com as meninas na comunidade "Água de Rega". Foto: Adriano Correia (2016). 
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Figura 16: produção de morango orgânico da Casa de Pedra. Foto: Cássia Oliveira 
(2016). 

Figura 17: cachoeira da Água de Rega. Foto: 
Cássia Oliveira (2016). 

Figura 18: orquídea nativa da região. Foto: 
Cássia Oliveira (2016). 
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2.1.1 Os moradores da Casa de Pedra 
 

Casa de Pedra é uma comunidade formada basicamente por 

trabalhadoras e trabalhadores do campo, artesãos, professoras, senhoras e 

senhores aposentados e crianças. A primeira família a se instalar em Casa de 

Pedra foi a do senhor Manuel Santana, por volta de 1974. Depois veio a família 

da dona Maura e dona Aurinha que antes moravam em Água de Rega. Eles 

chegam à Casa de Pedra em busca de terras para o plantio de café. Dona 

Maura contou que a comunidade foi vítima de fortes chuvas no final da década 

de 70 e que alguns moradores perderam suas casas em consequência disso. A 

família do senhor Manuel foi uma das famílias atingidas pela chuva e por isso 

decidiram deixar Casa de Pedra, mudando-se para o Paraná.  

Estas duas famílias formam o primeiro grupo de moradores a ocupar o 

espaço onde hoje é a comunidade. Embora a região tenha de 150 a 200 anos 

de povoamento, Casa de Pedra se estabelece como um distrito só a partir de 

meados da década de 70. De lá para cá a população do povoado aumentou 

paulatinamente e hoje são cerca de 520 moradores.  

Algumas pessoas chegaram à região em busca de terra para plantar e 

outros nasceram na comunidade. Dona Maura e dona Aurinha nasceram em 

Casa de Pedra, assim como dona Ana, as professoras Sueli e Luiza e a maior 

parte das crianças que hoje moram na comunidade. Dona Leda foi a primeira 

professora da escola, nasceu em Caraíbas (distrito de Contendas do Sincorá) e 

quando se casou mudou efetivamente para a comunidade. Hoje dona Leda 

vive na cidade de Ituaçu.  

Aos poucos fui conhecendo e me aproximando de alguns moradores. Do 

senhor Aurindo, nascido na fazenda Morro Redondo, região da cidade de Barra 

da Estiva, e crescido em Casa de Pedra onde mora até hoje. Lugar onde se 

casou, teve seus filhos, os criou e hoje vive ao lado de sua esposa, dona 

Tereza. Encontrei o senhor Aurindo, na maior parte das vezes, sentado 

embaixo da gigantesca árvore central da comunidade, tecendo suas cestas de 

cipó. Depois descobri que todo o material para a produção deste artesanato é 

retirado das matas ao redor. 

Conheci a professora Taiza, filha da dona Leda, que cuida da casa e dos 
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filhos durante a manhã, ministra aulas para a educação infantil pela tarde e 

estuda durante a noite. Taiza foi uma grande parceira na construção desta 

pesquisa. O contato diário estabelecido com ela por meio de mensagens, 

possibilitou reunir informações complementares após o trabalho de campo. 

Taiza nasceu em Brumado e em seguida retornou para Casa de Pedra, onde 

passou toda a infância. 

Dona Dêja é uma maranhense nascida na cidade de Guarani e veio com 

sua família caminhando do Maranhão até a Bahia em busca de trabalho e 

comida. Eles chegaram à comunidade Santa Rosa, onde viveram por muito 

tempo e só depois dona Dêja se casa e muda para comunidade de Casa de 

Pedra, onde vive até hoje com sua filha Maria. 

Entre um lençol lavado e outro, conheci Marivalda, que intercala banho de 

rio com trabalho doméstico, além de contribuir com o trabalho de limpeza na 

escola. Marivalda nasceu em Várzea da Pedra, um território distrito da cidade 

de Tanhaçu e se mudou para Casa de Pedra na adolescência.  

Ganhei morangos da Nalva, professora do período matutino na escola e 

agricultora nas horas vagas. Nalva e o marido cultivam plantações de morango 

orgânico. A convite da Paula fui jogar futebol com o time das meninas todas as 

terças e quintas. A Paula auxilia na limpeza da escola e no contraturno cultiva 

maracujá. Conheci o Senhor Vando, que dedica parte do seu tempo à 

agricultura de abacaxi e ao feitio de artesanato de chapéus, vassouras e 

cestas.  

Fui recebida por Daurinha, professora e coordenadora da Escola. 

Daurinha me acolheu antes mesmo de me conhecer, ainda ao telefone quando 

fiz o contato para saber das possibilidades de passar alguns meses 

frequentando a escola. Foi a partir do contato com ela que todo o resto se 

desenrolou.  

Conheci dona Ana, uma senhora de 73 anos que vive às voltas dos 

presépios, terços, estandartes e hinos da folia de reis, tradição que ela conduz 

há muitos anos na comunidade. Todas as chegadas foram graduais e cada 

uma dessas pessoas tiveram tempos diferentes para me acolher em suas 

casas e rotinas.  

Essas informações foram construídas a partir das conversas com os 

próprios moradores, professoras e crianças da escola. Evidentemente essas 
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descrições são um recorte do que poderia significar a origem e formação do 

povoado. Não representam o todo e diz respeito a um momento histórico na 

vida dessas pessoas: o momento em que passam a fazer parte da comunidade 

juntamente com outras pessoas. Alguns vão e voltam. Outros nascem ali. Uns 

chegaram de outro estado.  

A relação entre os moradores das comunidades parece acontecer em 

torno de celebrações religiosas, jogos de futebol e o trabalho na agricultura. 

Dentre as festas, o reisado1 é uma das expressões mais fortes da Casa de 

Pedra e da região. É um momento em que muita gente se desloca para assistir 

ou se organiza para receber os grupos de reisado em suas casas.  

Durante o trabalho de campo conheci alguns grupos de reisado dentre os 

inúmeros que existem na região: Folia de Reis da Casa de Pedra2, puxado por 

dona Ana; a Folia de reis da Fazendo Pau Ferro3, Terno de Reis das 

Ciganinhas, em Ituaçu e a Folia de Reis da Fazenda Mato Grosso4. Com 

exceção da Folia de Reis de Casa de Pedra que é puxada por dona Ana e do 

Terno de Reis das Ciganinhas que é composto por uma maioria de mulheres, 

os demais grupos são formados por homens. Anualmente a secretaria de 

cultura da cidade de Ituaçu organiza um festival de folia de reis para receber 

vários grupos, dentre eles esses acima citados, que se apresentam para a 

população de Ituaçu, demais cidades e povoados.   

Além do reisado, o futebol mobiliza e movimenta mulheres e homens que 

se organizam para os campeonatos treinando com regularidade nos campos de 

futebol, geralmente localizados ao lado dos bares de cada comunidade. Os 

times representam as comunidades e jogam entre si disputando a vitória.  

  A feira também é um ponto de encontro importante, pois é um espaço 

para as negociações em torno da venda de animais, de carros e compra de 

materiais agropecuários. As figuras 19 e 20 mostram a movimentação que 

acontece as segundas na cidade de Tanhaçu em torno da feira local. 

Geralmente as pessoas que moram nas comunidades próximas às cidades se 

                                                             
1 Apresento mais informações sobre o reisado na apresentação da dona Ana do reisado 
2 Apresentação no Festival de Ituaçu da Folia de reis de Casa de Pedra: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q-sNJ7UqyhI 
3 Apresentação no Festival de Ituaçu da Folia de reis da Fazenda Pau Ferro: 
https://www.youtube.com/watch?v=no4iKadVDIA 
4 Apresentação no Festival de Ituaçu da Folia de reis da Fazenda Mato Grosso: 
https://www.youtube.com/watch?v=4qbsyCShFrA 
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organizam para participar e comercializar seus produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: feira de Tanhaçu. Foto: Adriano Correia (2011). 

Figura 20: verduras e temperos na feira de Tanhaçu. Foto: Adriano Correia (2011). 
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A escola é também um espaço que movimenta encontros entre as 

pessoas que moram nessas comunidades. Existem dois eventos importantes 

que anualmente acontecem na escola da Casa de Pedra e que reúne a 

população: a festa de São João e o desfile comemorativo do dia 7 de 

setembro5.  

A primeira visita à Casa de Pedra foi no dia 23 de agosto de 2016. Havia 

uma reunião agendada com a coordenadora da escola para que eu 

apresentasse minha pesquisa e as ações que eu gostaria de desenvolver na 

escola. A ocasião dessa visita me colocou em contato pela primeira vez com a 

comunidade e com a escola.  

Brandão diz que é importante construir uma convivência guiada pelo 

respeito de uma chegada lenta, de observação, de sentimentos sobre o lugar, 

sobre as pessoas. É preciso deixar-se envolver, entrar pela porta da frente e 

devagar (2007, p. 14). O trabalho de campo foi lento, foi um momento de me 

dedicar ao exercício da partilha e do envolvimento, da escuta atenciosa e da 

fala ponderada.  Somente agora, neste exercício de revirar a memória, começa 

a ecoar os seus sentidos, reverberações e produção de conhecimento. 
Connelly e Clandinin (2008) afirmam que a entrada no trabalho de campo 

durante o processo de investigação requer do (a) pesquisador (a) tempo para 

estabelecer uma relação de proximidade com os participantes. O tempo que 

representa a construção da amizade a partir das experiências compartilhadas. 

Segundo os autores, essa ideia de amizade implica “a existência de algo 

compartilhado (...) o mero contato é reconhecimento, não amizade. E as 

relações se estabelecem (...) através das unidades narrativas de nossas vidas”.  

Suponho que essas unidades narrativas correspondam às histórias 

vividas e compartilhadas através da oralidade. Trata-se de uma sintonia e 

identificação em torno do que se conta o (a) pesquisador (a) ouvinte e quem 

conta (participantes da pesquisa). Essa escuta se estrutura especialmente no 

propósito de compreender e interpretar os aspectos pessoais da vida dessas 

pessoas.  

Brandão (2007, p. 14) aconselha que cada pesquisador (a) ao entrar no 

trabalho de campo, entre “metendo-se” nos lugares que compõe o cotidiano 
                                                             
5 O desfile será apresentado na seção em que apresento a escola e os acontecimentos em 
torno dela. 
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daqueles que ali vivem. Não no sentido de forçar qualquer tipo de contato, mas 

sim no sentido de se lançar nos acontecimentos com todo gosto e desejo de 

uma relação construída com sinceridade, com todo “sentimento do mundo”, 

como disse Nilda Alves no capítulo 1. Ao descrever sua experiência com a 

pesquisa, Brandão diz sem manobras: 

 

eu quero me meter nos bares, dentro da casa, nas manhãs da vida das 
pessoas, nos lugares de igreja e principalmente nos lugares de trabalho. 
Quero estar ali vendo o que está acontecendo. E participar em um seguinte 
sentido também: de que eu me envolvo pessoalmente com o próprio 
trabalho de campo quando posso (BRANDÃO, 2007, p. 14). 

 

Contudo, a participação na vida de um grupo acontece somente com a 

sua permissão, e mesmo assim com os limites dessa permissão. Reconheço 

que a participação se dá de forma parcial, mesmo assim estive “metida” em 

boa parte da rotina não só do povoado Casa de Pedra, mas das outras 

comunidades rurais vizinhas. Fui aos bares, joguei futebol com as mulheres, 

estava presente na escola todas as semanas. Participei de algumas 

festividades como o reisado e a festa de São João. Peguei carona, dei carona. 

Aos poucos me integrei àquele cotidiano chegando até aonde era permitido. 
Brandão (2007, p. 15) afirma que por vezes as descrições de um trabalho 

de campo, por mais triviais que pareçam ser, são vitais para posteriores 

articulações. Segundo o autor, “a partir de certo amadurecimento do que estou 

vendo e descrevendo, começo a entender determinadas organizações e 

relações”. Sem dúvida o contato com dona Ana, dona Tereza, senhor Aurindo, 

senhor Vando, dona Dêja e dona Maura, foram fundamentais para 

compreender pequenos funcionamentos da comunidade.  

Os relatos a seguir foram construídos a partir desses encontros e 

conversas. Alguns moradores se envolveram mais enquanto outros mantiveram 

distância. Algumas histórias se destacaram, parecendo haver maior 

importância para a comunidade em detrimento de outras. Por esse motivo, nas 

descrições, a história de dona Ana do reisado ganhou maior relevância.  
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2.2 Os saberes dos moradores 

2.2.1 Aurindo e Tereza 
 

O senhor Aurindo é casado com a dona Tereza, que cuida da roça de 

maracujá e da casa. Senhor Aurindo é um sujeito conversador e o fato de 

trabalhar com as mãos fazendo artesanato, permite que ele converse muito 

enquanto trabalha, como um bom contador de histórias que na lida diária do 

trabalho usa a voz e as mãos para tecer seus produtos – cestas e histórias.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele contou que mora em Casa de Pedra há muitos anos, embora tenha 

nascido na fazenda Morro Redondo, cujo território é próximo da cidade de 

Barra da Estiva. Contou que os avôs também viveram na comunidade e que 

estavam enterrados no cemitério atrás da igreja.  Entre um copo de cachaça e 

uma cesta tramada, senhor Aurindo vai narrando fatos da infância marcada 

pela presença dos avós e ausência dos pais com os quais nunca teve contato. 

Contou que sempre viveu na zona rural, sempre trabalhou com agricultura e 

agora estava entregue aos trabalhos artesanais.  

Figura 21: Dona Tereza e senhor Aurindo no quintal de casa. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Ele trabalha com folha de buriti para tecer cestarias, luminárias, peneiras 

e diversos outros artigos que comercializa na região e eventualmente em 

algumas feiras de cidades vizinhas. Durante sua juventude foi o ofício de 

artesão que trouxe uma renda mensal para ele sua família. Na figura 22 o 

senhor Aurindo posa nas escadarias da Igreja exibindo duas cestas e um 

munzuá produzidos naquela semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Aurindo também pratica a caça e a pesca para garantir, segundo 

ele, as “misturas da comida”. Quando eram jovens, ele e dona Tereza saiam 

para caçar durante o dia e voltavam para casa com o saco carregado de um 

estoque diverso de animais que serviriam de alimento para a família: lagartos, 

preás, tatus e codornas.  

Em uma das visitas feitas à casa do senhor Aurindo e da dona Tereza, 

encontrei os dois no fundo do quintal assando uma caça encomendada por um 

vizinho de outra comunidade. A carne, um enorme Teiú, havia sido caçada pelo 

senhor Aurindo e dona Tereza assava no fogão à lenha:  

Figura 22: Senhor Aurindo com seus artesanatos e as crianças da escola em frente a igreja da 
comunidade. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Dona Tereza corre de um lado para o outro o dia inteiro plantando, 

polinizando e colhendo os maracujás, fazendo almoço, cuidando da casa e do 

senhor Aurindo. Segundo ela, o senhor Aurindo tornou-se viúvo muito jovem e 

foi ela quem o ajudou a cuidar e criar os filhos do seu primeiro casamento. Com 

dona Tereza, o senhor Aurindo teve mais um filho que mudou-se para Brasília 

por volta dos 25 anos em busca de emprego.  

Dona Tereza me convidou para tomar uma “tubaína” e comer um 

“avoador”. Na cozinha observei a presença alarmante dos pássaros 

engaiolados. Notei nas gaiolas a presença de cardeais que foram capturados 

pelo senhor Aurindo. O cardeal é um pássaro da cabeça vermelha comum na 

região. Dona Tereza prepara o lanche da tarde e conta um pouco sobre o 

tempo que vem vivendo em Casa de Pedra e as dificuldades do trabalho na 

roça. Na figura 24 dona Tereza exibe as bananeiras e palmas do fundo do seu 

quintal. 

 

 

Figura 23: Téiu para o almoço. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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2.2.2 Dêja do Caruru 
 

Dejanira Casimiro Braga, dona Dêja, é uma austera senhora de 90 anos, 

de poucas palavras e dona de um olhar inquiridor. Das aproximações e 

contatos que aconteceram na comunidade, certamente este foi o de maior 

resistência, diferente dos demais moradores com os quais convivi nesse 

período. Dona Dêja não assinou o termo de permissão do comitê de ética, 

embora tenha concedido oralmente o uso de sua imagem e da história 

compartilhada sobre o Caruru. Segundo ela, não assinaria em virtude das 

várias “tramoias já acontecidas na região que faziam as pessoas perderem 

suas terras e casas” e acrescentou: “acredito na verdade do seu coração, mas 

minha filha não permite que eu assine nada”.  

De poucas palavras e bastante discreta, me recebeu em sua casa por três 

vezes e conversamos um pouco sobre sua vinda para a Casa de Pedra e os 

motivos que a fazem realizar anualmente a reza e o caruru para os santos 

Cosme e Damião. Ela compartilhou sua história de migração quando ainda era 

uma criança de 10 anos de idade. Contou que ela e sua família vieram 

Figura 24: Dona Tereza no quintal de sua casa. 2016. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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caminhando da cidade Guarani (MA) até Santa Rosa (BA), em busca de 

trabalho e fugindo da fome. Antes de fixar residência em Casa de Pedra, dona 

Dêja morou em Santa Rosa, onde ela e seu marido já falecido cultivavam 

pequenas plantações para consumo próprio: mandioca, feijão e café.  

Dona Dêja tornou-se bastante conhecida na comunidade Casa de Pedra 

por conduzir e puxar a reza do dia 7 de setembro, oferendada para os santos 

católicos Cosme e Damião como pagamento de um milagre concedido. A reza 

é sempre seguida de um ritual com as crianças e já acontece há mais de 20 

anos. Uma mesa é colocada para sete crianças e a elas é servido o típico prato 

da celebração dos santos, o caruru, feito com muito quiabo e seguido de doces 

para a sobremesa. 

A reza tem o sentido de cumprimento da graça concedida à Maria, filha de 

dona Dêja. Ela conta que sua filha Maria, aos 20 anos de idade, esteve 

enferma por um ano não conseguindo diagnóstico de nenhum médico da 

região. O problema vinha lhe causando um enfraquecimento gradual e lento 

que vinha devastando a saúde da jovem. Depois de inúmeras tentativas 

frustradas, dona Dêja recebeu a orientação de procurar uma senhora 

curandeira em Nazaré das Farinhas, munícipio localizado nas proximidades da 

cidade de Salvador (BA). O relato de dona Dêja evidencia sua busca por 

cuidados medicinais através da sabedoria popular e da crença religiosa.  

Na busca pela cura da doença de Maria, dona Dêja se desloca com a 

jovem por mais de 500 km sem dinheiro, mas com a garantia de que seria 

recebida pela famosa benzedeira, conhecida pelo poder de cura da sua reza. 

Ao chegar a Nazaré, dona Dêja e Maria são recebidas pela curandeira que lhes 

apresenta o ritual ao qual Maria seria submetida.  

A benzedeira prepara para Maria uma refeição cujo prato principal foi um 

carneiro. Em seguida, um desenho circular é feito no chão, uma reza é puxada 

e alguns movimentos foram realizados pela curandeira na presença da menina 

e sob o olhar vigilante de Dona Dêja. A menina aos poucos, nos dias seguintes, 

vai recobrando sua saúde. À dona Dêja fica a responsabilidade de conseguir os 

500 mil réis cobrados pela cura e o compromisso incessante de oferecer um 

ritual de graças aos santos Cosme e Damião todo dia 7 de setembro. A 

obrigação dessa celebração faz parte da cura alcançada para a enfermidade 

de Maria e por isso a austera senhora segue cumprindo todos os anos. 
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Dona Dêja mantém rigorosamente, acerca de 20 anos, este ritual. 

Anualmente ela recebe em sua casa as crianças e outros moradores da Casa 

de Pedra para acompanharem a reza e apreciarem o Caruru feito por ela e por 

sua filha Maria. Na figura 25 dona Dêja aparece na porta de sua casa, onde 

costuma gastar o tempo nas longas conversas vespertinas com suas amigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Vando do quilombo 
 

O senhor Vando nasceu no quilombo de São Gonçalo. Essa região está 

mais para a caatinga do que para os campos gerais, portanto é um lugar seco 

onde as plantações sofrem e morrem por falta de água. É também uma região 

de muita disputa territorial entre os fazendeiros e a comunidade quilombola. Os 

irmãos do senhor Vando que ainda vivem no quilombo relataram histórias de 

perseguição e a morte de um dos irmãos em decorrência de denúncias feitas 

por ele. De acordo com o senhor Vando, este irmão foi assassinado em razão 

da sua importante atuação e disposição para a luta política em defesa do 

Figura 25: Dona Dêja na porta de casa. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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território que lhes pertence.  

Senhor Vando se casou ainda jovem e mudou-se para Casa de Pedra, 

lugar que ele chama carinhosamente de “Gerais” e onde vive até hoje. Sua 

casa é simples e acolhedora, na parede vejo um retrato dele com sua esposa, 

que já é falecida. Nos cantos da casa algumas vassouras e chapéus e num 

quarto reservado os abacaxis da última colheita. Durante muito tempo ele, 

assim como o senhor Aurindo, se apropriou do ofício de artesão para garantir 

uma renda financeira. Atualmente o senhor Vando também é aposentando, 

embora siga trabalhando com seus artesanatos e com a agricultura.  

Ele conta que aprendeu a tocar sozinho cavaquinho, sanfona, pandeiro e 

violão, apontando para os instrumentos encostados no canto do chão. Em 

seguida reclama da falta de festa em Casa de Pedra ao mesmo tempo em que 

enfatiza a importância da música para ele, seus irmãos e familiares de São 

Gonçalo. Segundo ele, “o povo de Casa de Pedra ‘vadia’ pouco”.  

O senhor Vando fez questão de que visitássemos seus irmãos no 

povoado de São Gonçalo. Marcamos então de descer a serra juntos e durante 

o caminho ele ia contando quem eram as famílias proprietárias daquelas terras 

que estávamos atravessando. Na figura 26 o senhor Vando me recebe em sua 

casa para uma visita.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 26: senhor Vando me recebendo em sua casa na comunidade 
Casa de Pedra. Foto: Gêisla de Assis Lima (2016). 
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2.2.4 Ana do reisado 
 

Dona Ana Madalena de Jesus, conhecida por todos como Ana do 

Reisado é moradora antiga da Casa de Pedra e tem um protagonismo local em 

virtude da Folia de Reis que conduz há mais de 20 anos e que participa desde 

a infância. A folia de reis é uma tradição que pertence à família de Dona Ana e 

que vem se arrastando por quatro gerações. O bisavô de dona Ana deixou 

essa herança para seu filho Guilhermino Novaes, avô de dona Ana. O Senhor 

Guilhermino era lavrador e viveu nessa mesma região conduzindo a Folia como 

cumprimento de uma promessa feita por seu pai. Geralmente a Folia de Reis é 

organizada para pagar promessas de graças concedidas e, como assevera 

dona Ana, não se pode deixar de cumprir uma promessa cuja graça do milagre 

foi recebida.  

O senhor Guilhermino, ao morrer, deixou para seu filho João Ferbónio de 

Novaes a responsabilidade de continuar pagando a promessa. O senhor João, 

pai de dona Ana, ensina para seus filhos, ainda na infância deles, a importância 

e o funcionamento do reisado. A data oficial de fundação do reisado de Casa 

de Pedra é de 1905, totalizando 113 anos de festejos devotos. Contudo dona 

Ana afirma que essa data não contabiliza toda a história da folia de reis na sua 

família, que surge antes ainda, com seu avô e bisavô. Na figura 27 uma 

criança, filha de um dos integrantes do grupo, aparece vestindo a camiseta do 

reisado de Casa de Pedra. Essa fotografia celebra a durabilidade desse grupo 

de folia, entre o passado, representado pela fundação do grupo no ano de 1905 

e o presente representado pelo menino que veste essa camisa em 2017.  
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A folia de reis, também conhecida como reisado, reis ou ainda terno de 

reis, celebra o nascimento de Jesus Cristo e está ligada ao catolicismo. Essa 

celebração conta a história da peregrinação dos três reis magos: Belchior, 

Baltazar e Gaspar. Os reis guiados pela estrela do oriente levaram ao recém-

nascido os presentes que abençoariam sua vida: incenso, mirra e ouro. 

Durante o caminho, atravessando longas distâncias, os reis magos faziam 

paradas descansando nas casas que surgiam durante a longa travessia.  

O reisado é uma folia, uma festa, em que esses três reis comemoram com 

a música, presentes e reza o divino, o menino Jesus Cristo nascido. De acordo 

com Brantes (2007, p. 24), o reisado é uma prática religiosa do catolicismo que 

coloca os seus seguidores, foliões e promesseiros em contato com o sagrado 

por intermédio da presença dos santos devotos. Para a autora (2007, p. 25) 

existe uma relação de troca com os Santos que é sempre feita a partir de 

promessas em “função de alguma necessidade pessoal ou coletiva (...). O 

pagamento de uma promessa, baseado no compromisso de ‘acertar as contas’ 

com o Santo, se manifesta em ações” autorizadas e sob o olhar dos santos. 

Figura 27: filho de um dos integrantes do reisado. Fonte: página oficial da 
Folia de Reis de Casa de Pedra (2017). 
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Quando um grupo de reisado entra numa casa, esse ambiente se torna 

sagrado pelo olhar dos santos presentes nas músicas e rezas que guiam o 

ritual.  

As casas “abrem suas portas” para os devotos, ganhando suas bênçãos a 

partir dos cantos sagrados e estes por sua vez recebem dinheiro ou outros 

bens materiais para a festa de encerramento em homenagem ao Santo, que 

sempre acontece no final do período de peregrinação. Em Casa de Pedra essa 

festa de encerramento geralmente acontece no final do mês de janeiro, quando 

dona Ana encerra a peregrinação nas comunidades rurais. 

De acordo com dona Ana, seu pai, João Ferbónio, dedicou uma vida 

cumprindo a promessa herdada. Cantou a folia de reis por cerca de 50 anos. O 

pai de dona Ana sabia que precisava deixar para algum de seus filhos a 

responsabilidade de seguir cumprindo sua herança: a folia de reis como 

pagamento de uma graça concedida em virtude da promessa feita por seus 

antecessores.  

Dona Ana contou que ninguém queria assumir para si essa 

responsabilidade e no ano em que seu pai faleceu não houve folia de reis 

porque nenhum dos filhos levou adiante a condução do reisado. A partir disso, 

conforme contou dona Ana, começou a ter sonhos frequentes com seu pai. 

Nesses sonhos ele aparecia sempre em torno das “arrumações” para a folia de 

reis: “ele aparecia no sonho, quando não era cantando o reis, era ele no meio 

da casa arrumando as coisas. Outra hora eu aparecia no sonho fazendo a 

farofa para carregar na estrada, para cantar o reis”.  

Nos sonhos João Ferbónio estava sempre envolvido com a tentativa de 

convencer a filha de retomar o reisado. Segundo dona Ana ele repetia sempre 

que “essa folia não era uma alegria, mas uma promessa” que devia seguir. A 

repetição dos sonhos fez com que ela começasse a encontrar o pai pelos 

cantos da casa durante o dia.  

Assumindo a angústia desta situação, dona Ana busca orientações com 

uma benzedeira de Contendas do Sincorá, famosa por resolver e aconselhar 

desajustes sobrenaturais. A benzedeira orientou dona Ana a se ajoelhar diante 

dos pés dos Santos Reis pedindo perdão para o pai em virtude do seu 

desinteresse, que era muito bem justificado, segundo ela, por uma “falta de 

natureza de cantar”. Ao pedido de perdão seguiria a reza de um terço e a 
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renovação da promessa, garantindo que no ano seguinte os festejos fossem 

recuperados por ela, que seria a nova condutora do grupo.  

Dona Ana, que aparece na figura 28 à porta de sua casa, é a única 

mulher a conduzir uma folia de reis na região. Isso, segundo ela, desperta 

“invejas e maledicências” em torno de sua imagem. A história da família de 

dona Ana se mistura com a história da folia de reis na Casa de Pedra. João 

Ferbónio conduzia a folia de reis antes de morrer, trazendo do passado de seu 

pai e avô, a herança de “pagar” por uma promessa anterior a ele. Dona Ana, 

quando assume essa herança, dá continuidade não somente a palavra de seu 

pai, avô e bisavô, mas também mantém a folia de reis como um acontecimento 

religioso importante para a comunidade Casa de Pedra. Na figura 29, dona Ana 

desfila pelas ruas de Casa de Pedra, conduzindo seu grupo de reisado ao lado 

do estandarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28: dona Ana do reisado em sua casa. Foto: Cássia 
Oliveira (2017). 
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Depois de um ano da morte de seu pai, dona Ana retoma o reisado. 

Segundo ela no começo foi difícil reunir um grupo que tivesse experiência na 

arte da folia, mas ela foi ensinando aos poucos o conhecimento que tinha 

recebido do pai. No primeiro festejo conduzido por ela, reuniram-se cerca de 

cinquenta pessoas que souberam de última hora que aquele reisado se tratava 

da folia de reis de Casa de Pedra. Esse acontecimento revelou a consolidação 

da folia de reis da Casa de Pedra enquanto grupo reconhecido e apreciado. 

 Dona Ana disse que ao regressar para casa, descendo a serra do 

Sincorá, ia “avoando igual a um papel”, porque todo o peso que sentira naquele 

último ano, após a morte do pai, se esvaiu com o fato de ter assumido a 

condução do reisado.  

 Desse modo, ela segue conduzindo, ano após ano, o grupo da Folia de 

Reis da Casa de Pedra. A peregrinação do grupo acontece nas comunidades 

rurais da região - Santa Rosa, Zuca, Candeias, Boa Vista, Águas de Rega, 

Espírito Santo - e finaliza com a grande festa de encerramento da Casa de 

Pedra. Na figura 30, o grupo aparece participando do Festival organizado pela 

cidade de Ituaçu, no ano de 2016. 

Figura 29: dona Ana e o grupo do reisado em Casa de Pedra. Foto: Cássia 
Oliveira (2016). 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona Ana constrói com essa promessa uma comunidade de ouvintes a 

sua volta. As ações e sentimentos humanos presentes na mimese do 

“prescrever” que remontam essa história (conforme capítulo 1), pertencem à 

dona Ana, ela as organiza para contar e recontar todo ano quando é chegada a 

hora de percorrer a região com o reisado.  

É esse ouvinte quem permite que a história retorne ao vivido e é também 

por meio dessa experiência de ouvir que essa comunidade vai se identificar ou 

não com o que ouve, é por essa identificação que se constitui uma 

comunidade. É pela experiência das mimeses apresentadas por Paul Ricoeur 

onde a descrição, narração e prescrição colocam o ouvinte em contato com a 

história ao ponto dele estabelecer reconhecimentos, comparar situações com a 

sua própria experiência vivida e ressignificar aquilo que ouve dando a história 

novos contornos.  

Na fotografia a seguir, dona Ana aparece na porta de sua casa na 

comunidade Casa de Pedra. Em frente sua casa ainda é possível ver a 

estrutura de madeira do palco que recebeu as atrações da festa de 

encerramento do Reisado de Casa de Pedra, em 2017.  

 

Figura 30: grupo de Folia de Reis da Casa de Pedra no Festival de 
Ituaçu. Foto: autor desconhecido (2017). 
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Essa festa de encerramento é um dos acontecimentos mais importantes 

da região. Muito moradores montam suas barracas comercializando bebidas e 

comidas para o público que vem de outros povoados e cidades vizinhas. Dona 

Ana conta com orgulho que a festa recebe uma multidão de gente que vem pra 

se divertir, brincar e rezar e que embora ela se sinta cansada em virtude da 

peregrinação que dura cerca de 20 dias a partir do natal, ainda guarda o fôlego 

para essa última celebração.  

A festa de encerramento dura um dia e uma noite. Começa com a 

peregrinação na comunidade de Casa de Pedra. Dona Ana visita todas as 

casas que estiverem com a porta aberta para recebê-la. Em seguida o grupo 

parte para a igreja da comunidade, onde acontecem mais rezas e celebrações. 

Por fim, todos vão para a rua da comunidade acompanhar as bandas de forró 

que tocam até o dia amanhecer. A figura 32 mostra a multidão de gente 

aguardando o início do show em Casa de Pedra. 

 

Figura 31: dona Ana na porta de sua casa em Casa de Pedra. Foto: Cássia Oliveira 
(2017). 
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A devota Ana do reisado conta que enfrenta perseguições de alguns 

grupos que não a aceitam como condutora da folia, pelo fato de ser uma 

mulher. Muitas informações acabam sendo misteriosamente negligenciadas na 

tentativa de dificultar a participação do grupo no Festival de Ituaçu. Na página 

oficial da Folia de Reis de Casa de Pedra, cujo espaço é utilizado para 

apresentar informações sobre a peregrinação, o festival de Ituaçu e a festa de 

encerramento, constantemente os integrantes do grupo utilizam também para 

se posicionar diante dos inúmeros afrontamentos.  

Ana do reisado teve uma enfática participação, aproximação e 

envolvimento com a pesquisa. A pedido dela confeccionei os chapéus que 

iriam compor o figurino da apresentação do Festival de Ituaçu do ano de 2017, 

como mostra a figura 33.   

 

 

 

 

 

 

Figura 32: festa de encerramento da folia de reis da Casa de Pedra. Foto: autor 
desconhecido (2017). 
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Esses moradores, portanto, fazem parte de um grupo maior de pessoas 

que formam a Casa de Pedra e por isso representam parte do que pode se 

considerar como o saber da comunidade. Entendo como saber, os 

conhecimentos vinculados à rotina de cada uma dessas pessoas e que ajudam 

a organizar seus modos de viver.  

Saberes que giram em torno dos procedimentos que fazem parte de um 

conhecimento sobre a natureza: cuidados com a terra, a sabedoria que envolve 

o tempo do plantio, da chuva e do estio, do cultivo e manutenção da terra e da 

colheita. A sabedoria artesã que requer conhecimentos práticos de trançados e 

materiais naturais como o cipó e a palha. O conhecimento musical que habilita 

uma pessoa a tocar inúmeros instrumentos. O envolvimento com a tradição 

oral que permite conhecer por meio das histórias nossos vínculos históricos, 

nossa ascendência cultural. A sabedoria da cura evidenciada pelos 

ensinamentos vinculados à natureza. O poder de uma dança cantada, de um 

canto dançado que carrega as histórias de uma comunidade. Esse conjunto de 

saberes é fruto das experiências individuais e são compartilhados 

Figura 33: dona Ana com o chapéu produzido para o Festival de 2017. Foto: 
Cássia Oliveira (2016). 
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coletivamente entre os outros membros da comunidade.  

2.3 A Escola Municipal Manoel Joaquim dos Reis   

 
A Escola Municipal Manoel Joaquim dos Reis foi fundada no ano de 1974 

por Leda Freire Machado. Nessa ocasião, dona Leda tinha 16 anos de idade e 

saia de Caraíbas, distrito de Contendas do Sincorá, subindo os 18 km de serra 

montada em seu cavalo rumo à Casa de Pedra. Durante 15 anos ela percorreu 

esse trajeto, subindo e descendo a íngreme estrada que permitia o acesso ao 

povoado. Após 15 anos de idas e vindas, entre Caraíbas e Casa de Pedra, 

dona Leda se muda definitivamente para o povoado, onde segue exercendo 

seu trabalho como professora da escola.  

Durante os primeiros anos, a escola funcionou na casa do pai de dona 

Lêda, Albertino José Freire, e na casa da dona Ana do reisado. Haviam duas 

turmas, uma matutina e uma vespertina, com cerca de trinta crianças em cada 

uma. Dona Lêda assumiu as aulas na comunidade a pedido de João Ferbónio, 

pai da dona Ana do reisado, que tinha agudo interesse em ser alfabetizado. No 

ano de 1974 o prédio onde hoje fica a escola foi construído e inaugurado e as 

aulas passaram a acontecer oficialmente neste espaço. Lêda lecionou durante 

25 anos nessa unidade escolar se afastando apenas para se aposentar. Na 

figura 34, dona Lêda alimenta o seu cavalo Dourinho em Casa de Pedra, após 

a subida da serra. A figura 35 mostra o primeiro grupo de crianças que 

estudaram na escola da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: professora Leda e seu cavalo Dourinho. 

Foto: arquivo pessoal de Leda Freire (1974). 
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Algumas crianças que aparecem nesta foto ainda moram em Casa de 

Pedra, como é o caso de Carmélia (3º criança da esquerda para a direita em 

pé) e que atualmente trabalha como merendeira da escola.  
A gestão da unidade escolar está vinculada à Secretaria da Educação de 

Contendas do Sincorá, portanto a escola está sob a administração municipal. A 

escola possuiu um corpo docente composto por professoras nascidas em Casa 

de Pedra e em outros povoados próximos. Algumas professoras que foram 

alfabetizadas e que concluíram seu ensino básico nessa escola, anos depois, 

retornaram como professoras. Esse é o caso de Sueli, Luiza e Taiza Machado, 

filha da fundadora da escola. A figura 36 mostra o grupo das professoras, 

equipe de apoio, coordenadora e a diretora da escola. 

 

Figura 35: estudantes da casa de Pedra. Foto: arquivo pessoal de Leda Freire 
(1974). 
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A Escola Manoel Joaquim dos Reis atende as crianças do povoado e das 

zonas rurais (Boa Vista, Espírito Santo, Candeias, Água de Rega e Santa 

Rosa) mais próximas de Casa de Pedra. No ano de 2016 apresentava um 

quantitativo de 72 crianças matriculadas distribuídas entre as turmas que vão 

da educação infantil ao quinto ano do ensino básico, nos turnos matutinos e 

vespertinos. 

 

2.3.1 As professoras 

 
A equipe de trabalho da escola é composta por um grupo de sete 

professoras: Maria Inalva Moreira (Nalva), Keila Oliveira, Erinéia Aragão (Néia), 

Sueli Viana, Taiza Aparecida Freire, Luiza Viana e Rose Gomes. As 

professoras estão sob a coordenação de Daurinha Ferreira e a escola conta 

ainda com quatro colaboradoras que se distribuem em atividades de limpeza e 

de merenda escolar. A escola funciona de segunda a sexta no turno matutino 

(8h às 11h) e vespertino (12h30 às 16h30). A tabela abaixo reúne algumas 

Figura 36: grupo de professoras e colaboradoras da Escola. Foto: Cássia Oliveira 
(2016). 



91 
 

informações sobre a formação das professoras e o tempo de atuação na 

docência. 

Perfil das professoras da Escola Manoel Joaquim dos Reis 
Nome Idade Formação/especialização  Tempo de 

atuação como 

professora 

Tempo de 

atuação na 

zona rural 
 

Daurinha Ferreira 

Rocha  

 

36 
- Pedagoga 

- Gestão Educacional e 

Coordenação Pedagógica  

- Pró-letramento em 

matemática 

11 anos 11 anos 

 

Maria Inalva Moreira 

Reis Souza 

 

45 
- Pedagoga 

- Educação Inclusiva 

- Pró-letramento em 

matemática 

18 anos 18 anos 

Roseli Gomes 

Santos 
34 - Pedagogia 12 anos 12 anos 

 

Erinéia Aragão 

Magalhães dos 

Santos 

 

38 
- Pedagogia  

- Especialização em Educação 

Especial e Inclusiva  

- Metodologia da Alfabetização 

e Letramento. 

12 anos 12 anos 

Taiza Aparecida 

Freire Machado 

Ferreira 

 

33 
- Pedagogia 

- Especialização em educação 

inclusiva  

10 anos 10 anos 

 

Sueli Viana 

Carvalho 

 

39 
- Pedagoga 

- Licenciatura em Geografia  

- Pós-graduação em Educação 

Inclusiva 

10 anos 6 anos 

 

Keila Oliveira Santos 
 

30 
- Pedagoga 

- Pós-graduação em Educação 

Inclusiva 

11 anos 11 anos 

 

Luiza Viana 

Carvalho 

 

33 
- Pedagogia 

- Letras - Língua portuguesa 

- Especialização em 

Psicopedagogia Alfabetização 

e Letramento. 

12 anos 12 anos 

 

 
Tabela 1: perfil do corpo docente da Escola Manoel Joaquim dos Reis (2016).  
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A equipe tem professoras com idades entre 30 e 45 anos de idade e 

todas com uma formação superior em Pedagogia. Segundo a professora Taiza, 

o curso de Pedagogia foi uma exigência recente que todo o corpo docente foi 

obrigado a acatar. A Secretaria de Educação de Contendas do Sincorá 

ofereceu, então, um curso complementar com duração de dois anos e meio 

para que as professoras pudessem conquistar o diploma de pedagogia. Antes 

dessa formação a maioria tinha apenas o magistério completo.  

A maioria das professoras possui, também, especialização em Educação 

Inclusiva. Segundo a coordenadora da escola “essa especialização tem o 

objetivo de atender as crianças com necessidades especiais dentro da sala de 

aula do ensino regular”. Essa formação atende à Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva que tem como 

objetivo garantir o “direito de todos os estudantes estarem juntos, aprendendo 

e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2001, p. 1).  

Além de uma formação comum entre as professoras, com exceção da 

professora Sueli que se formou há 10 anos e trabalha ha 6 anos na escola, 

todas as outras tem um tempo de formação e atuação nesta escola 

equivalentes. Isso pode representar para a escola um corpo docente experiente 

e capacitado quando o assunto é educação no campo. 

As professoras Taiza, Rose e Nalva moram em Casa de Pedra enquanto 

que as demais moram em comunidades rurais vizinhas. O transporte das 

crianças é de responsabilidade das prefeituras vinculadas a cada povoado. Os 

povoados de Zuca e Casa de Pedra são distritos de Contendas do Sincorá, 

Água de Rega é distrito da cidade de Barra da Estiva e os povoados de Boa 

Vista, Candeias e Santa Rosa são distritos de Ituaçu. Desse modo, cada 

gestão municipal irá se responsabilizar para garantir o transporte público e 

gratuito para essas crianças. 

Nos períodos chuvosos as aulas ficam comprometidas porque a estrada 

se torna praticamente intransitável. Em decorrência disso a escola enfrenta 

problemas com as demandas e prazos do calendário letivo. Segundo a 

coordenadora, o cancelamento das aulas atrapalha o desenvolvimento dos 

conteúdos, pois exige que as professoras abreviem ainda mais os assuntos 

estudados a fim de concluir a demanda curricular. 
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 A Escola recebe anualmente a quantia de três mil reais da Secretaria 

Municipal de Educação de Contendas do Sincorá para os gastos da unidade 

escolar. Uma verba insuficiente que se esgota antes do final do ano letivo. Em 

virtude disso as professoras se organizam para garantir materiais básicos, 

como papel e lápis. A estrutura da escola é simples, composta por três salas de 

aula, uma copa, um banheiro e a sala da coordenação, como mostra a figura 

37.  Há um esforço e entusiasmo coletivo da equipe da escola que faz com que 

muitos projetos aconteçam mesmo num cenário de recursos reduzidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de uma carta-conversa endereçada às professoras, as 

informações acima foram reunidas, além de outras que seguem compondo o 

texto. As perguntas a seguir guiaram a escrita e resposta da carta-conversa 

que teve como intuito produzir um texto informativo das professora com o 

objetivo de conhecer um pouco do processo e experiência de cada uma dentro 

da sala de aula:  

1. Como você se tornou professora?  

2. Qual sua maior preocupação enquanto professora?  

Banheiro 
masculino 

Banheiro 
feminino 

Sala de 
aula 

Sala de 
aula 

Sala de 
aula 

Copa / 
merend

Coor-
denação 

Pátio 

Figura 37: planta baixa da escola. Fonte: 
elaborado por Cássia Oliveira (2018). 
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3. Há quanto tempo está na escola e como é sua relação com a 

comunidade Casa de Pedra e os moradores?  

4. Qual sua opinião sobre o material didático adotado pela escola? 

Eles fazem sentido para a sua realidade? Para a realidade da criança e da 

comunidade na qual está inserida? 

5. É possível investir no imaginário infantil com um repertório de 

conteúdo pré-definido? Você tem liberdade para escolher a forma com que 

deseja abordar tais conteúdos?  

6. Você percebe alguma interação ou alteração nesses conteúdos 

por parte das crianças?  

7. Acredita haver diálogo entre a comunidade e a escola? Como isso 

se dá?  

8. Quais são os saberes e as práticas que existem entre os 

moradores da Casa de Pedra que você considera importantes conteúdos 

para as crianças da escola? 

 

As cartas e o convívio durante o período do trabalho de campo foram 

gatilhos para a construção de um vínculo com o grupo das professoras, cujos 

contatos foram mantidos após a estadia na escola, a partir de mensagens e 

rede social. Desse modo as conversas seguiram reverberando e acontecendo. 

Diante das perguntas as respostas vieram para ajudar a traçar um perfil do 

grupo. Das sete professoras, três entraram para a docência como uma 

possibilidade de trabalho, interessadas na renda financeira decorrente da 

atuação como professora na rede pública.  Todas, com exceção da professora 

Rose, são professoras concursadas do munícipio de Contendas do Sincorá.  

A maioria das professoras reclamaram do material didático. A secretaria 

de educação de Contendas do Sincorá adota a coleção Girassol: saberes e 

fazeres do campo, como livro didático. Segundo a coordenadora Daurinha, os 

conteúdos da coleção são tratados de modo absolutamente resumido. A 

professora Luiza considera complicada a seleção dos conteúdos porque a 
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“escola está inserida em um ambiente rural, mas com problemas típicos da 

zona urbana e no final das contas o contexto dos conteúdos apresentados no 

livro nada tem em comum com o contexto da comunidade de Casa de Pedra”.  

Para a professora Néia, as crianças participam da aula com mais 

entusiasmo quando os conteúdos abordam sua realidade, segundo ela “eles 

discutem, dão exemplos e falam com autonomia sobre os fatos reais de sua 

comunidade”. Todas as professoras seguem o material didático e a ele 

acrescentam pesquisas extras.  

A professora Taiza mencionou ter dificuldades em conduzir os conteúdos 

do material didático em virtude dos diversos níveis e diversas idades das 

crianças que formam sua turma de alunos. De acordo com as professoras a 

escola trabalha com classes multisseriadas e isso dificulta o desenvolvimento 

dos conteúdos.  

É muito comum encontrar nas escolas do campo classes com grupos 

multisseriados. O perfil de um grupo assim é diverso, com crianças em idades 

e níveis de aprendizado diferentes. É um desafio para as professoras conduzir 

os conteúdos já tão resumidos, num contexto de exigências diversas e diante 

de uma formação que nem sempre contempla a reflexão dessas questões. De 

acordo com Ximenes-Rocha e Colares (2013, p. 93),  

 

as classes mutisseriadas caracterizam-se por reunir em um mesmo espaço 
físico diferentes séries que são gerenciadas por um mesmo professor. São, 
na maioria das vezes, única opção de acesso de moradores de 
comunidades rurais (ribeirinhas, quilombolas) ao sistema escolar. As 
classes multisseriadas funcionam em escolas construídas pelo poder 
público ou pelas próprias comunidades, ou ainda em igrejas, barracões 
comunitários, sedes de clubes, casas dos professores entre outros espaços 
menos adequados para um efetivo processo de ensino-aprendizagem. 

 

Essa estratégia de agrupar os estudantes é resultado da falta de políticas 

públicas específicas e indicam o quão escasso e precário ainda é o contexto 

das escolas do campo. Os problemas mais comuns relatados pelas 

professoras, em relação as classes multisseriadas, são as dificuldades em 

conduzir os conteúdos numa sala de aula com níveis de aprendizado e 

contextos tão diversificados.  

Anualmente as professoras participam da formação pedagógica 
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promovida pela secretaria de educação. Nesse encontro elas organizam um 

planejamento anual que é revisto quinzenalmente em reuniões com a 

coordenadora Daurinha. Ao planejamento as professoras acrescentam projetos 

culturais como o desfile do dia 7 de setembro e a comemoração do São João. 

Essas são as principais festividades do calendário da escola, além das 

reuniões de pais. Segundo as professoras, muitos pais não participam das 

reuniões e responsabilizam as professoras pelos problemas enfrentados por 

seus filhos na escola. Suspeito que o distanciamento de alguns pais da escola 

pode ser em virtude do excesso de trabalho. Outros, no entanto, matriculam 

seus filhos apenas para atender a obrigatoriedade da frequência a fim de 

garantir o recebimento da bolsa-família.  

Para a professora Sueli, é fundamental mostrar aos alunos que a 

presença dos estudos em suas vidas está além da obrigatoriedade de 

frequência exigida para as famílias que usufruem o direito à bolsa família 

concedido pelo governo federal. De acordo com a professora, é importante 

mostrar a diferença entre ter o direito de uma assistência mínima garantida e 

em virtude disso conseguir frequentar a escola e outra coisa é usufruir dos 

estudos em si, buscando a partir disso, perspectivas de um futuro melhor. 

Das perguntas compartilhadas, talvez a mais importante seja a respeito 

dos saberes da comunidade. Em torno dessa questão, as professoras 

entendem de um modo geral, que os saberes de algumas pessoas da Casa de 

Pedra estão vinculados à tradição.  

A tradição, por sua vez, pode ser entendida como uma grade de 

inteligibilidade do passado que determina os valores do presente. É pela 

tradição que podemos dizer aos mais jovens o que é bom e válido dentro de 

um conjunto de práticas e saberes determinados, é por ela que enquadramos 

os comportamentos e também o julgamos. Ela é um modelo de instrução do 

passado que conjuga afinidades e hierarquias estabelecidas por um discurso. 

A tradição não existe, portanto, sem autoridade, além de supor a 

existência de uma verdade. Segundo Hannah Arendt (2008, p. 122), “a tradição 

transforma a verdade em sabedoria, e a sabedoria é a consistência da verdade 

transmissível”. Há aqui um fluxo contínuo na medida em que ação e efeito se 

fundem fortalecendo a autoridade inquestionável da tradição e confirmando 

esse processo: o passado transmitido como tradição, possui autoridade na 
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mesma medida em que a autoridade que se apresenta historicamente, 

converte-se em tradição (Arendt, 2008, p. 121). 

No entanto, a partir de uma perspectiva decolonial, a tradição se aproxima 

muito de um mecanismo de controle e regulação que irá excluir e silenciar 

algumas histórias em detrimento de outras. Pondero aqui, portanto, o uso 

dessa palavra por parte das professoras, acreditando que o sentido empregado 

é muito próximo da ideia de comunicar um saber ou um ofício do passado para 

as novas gerações, por meio da oralidade, dos costumes e dos rituais.  

Diante disso apresento a seguir alguns comentários das professoras 

acerca dos saberes identificados por elas dentro da comunidade:  

Professora Keila - “os saberes da comunidade são as culturas que eles 

[moradores] adquiriram por necessidade de sobrevivência, que hoje muitos 

ainda praticam como renda extra ou por tradição dos seus ancestrais e que são 

de suma importância para aprimorar a aprendizagem das crianças e não deixar 

morrer essas tradições”. 

Professora Sueli - “os saberes são os valores passados por nossos avôs, 

pais e que hoje em dia estão se perdendo, é algo que não pode acontecer. 

Esses saberes são também a cultura local que vem perdendo seu espaço a 

cada dia”.  

Professora Luiza - “os saberes são as vivências da comunidade e devem 

sim ser conteúdos trabalhados dentro da escola, uma vez que a cultura local 

marca significativamente nossas vidas, agregando valores e 

despertando/fortalecendo o sentimento de pertencimento”. 

Professora Taiza - “os moradores da Casa de Pedra tem a contribuir com 

os alunos através das crenças e da cultura. Os filhos seguem a cultura dos 

pais. As crianças aprendem a cultura que a comunidade segue há muito 

tempo”. 

Professora Nalva - “é muito importante trabalhar o artesanato e o reisado 

na sala de aula, pois esses instrumentos despertam o interesse e a curiosidade 

dos estudantes”. 

Professora e coordenadora Daurinha: “na comunidade cada morador tem 

um dom, um conhecimento específico. As pessoas vão descobrindo as 

habilidades por necessidade de trabalho, como o senhor Aurindo, por exemplo. 

Antes ele morava numa casinha muito humilde, bem embaixo ali daquelas 
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matas. Necessitava mesmo do trabalho artesanal para sobreviver. Hoje ele faz 

como uma renda extra, mas antes era uma renda necessária que ele deve ter 

aprendido com seus ancestrais. Dona Ana aprendeu o reisado com seu pai por 

uma questão de cultura. Dona Tereza tem um conhecimento na agricultura 

porque necessitava de renda e de comer. O senhor Vando tem um 

conhecimento com a música que eu creio que seja por que ele é quilombola de 

São Gonçalo. Lá ele aprendeu a tocar como uma forma de diversão. Então 

esses conhecimentos estão ligados às necessidades. Por necessidade eles 

foram vivenciando esses conhecimentos, para se manterem e depois 

continuaram mas já não era uma necessidade de sobrevivência”. 

As professoras trazem relatos e falas que estão contextualizados ao 

cotidiano da comunidade e delas. Elas moram nesse espaço, trabalham na 

escola e compartilham desses saberes. Todas sabem, por exemplo, que a 

música é um saber notadamente importante para os moradores de São 

Gonçalo e que talvez por essa razão o senhor Vando tenha se vinculado 

enfaticamente a esse saber.  

Ali na comunidade todos se conhecem, as famílias compartilham desde 

muito tempo esse espaço. É do conhecimento de todas as professoras o ofício 

da artesania como um saber vinculado a família do senhor Aurindo, bem como 

o reisado é compartilhado pelo grupo desde a geração do pai da dona Ana. 

Dentre esses conhecimentos, o mais praticado talvez seja o saber ligado a 

terra, pois a maioria das famílias vive em função da agricultura. Assim como as 

professoras, as crianças também identificam a sua volta a presença desses 

saberes e os demonstram a partir de suas falas, desenhos e participações que 

serão descritas logo a seguir.   

 

2.3.2 As crianças e o trabalho de campo 
 

 As ações da escola foram planejadas para observar a presença dos 

saberes locais e das narrativas no cotidiano escolar. Não há necessariamente 

um problema a ser resolvido, mas uma reflexão a ser construída a partir de 

atividades pensadas e relacionadas com os eventos do povoado de Casa de 

Pedra. A atuação na escola foi guiada a partir das experiências pessoais da 
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minha trajetória como professora além de uma postura política assumida que 

defende os diretos humanos, o direito a terra, o respeito à diversidade e a 

valorização dos saberes e histórias locais.    

As histórias da dona Ana do reisado e da dona Dêja, por exemplo, deram 

margem para pensar no perfil do povoado. As celebrações e festividades que 

marcam esta comunidade estão relacionadas às histórias pessoais de vida 

dessas mulheres: o reisado conduzido por dona Ana e o Caruru para Cosme e 

Damião feito por dona Dêja. Isso me fez pensar na possibilidade dessas 

histórias terem alguma importância para a comunidade escolar no sentido de 

serem referências de formação e constituição de um pensamento religioso 

local, de possibilitar pensar suas crenças e festividades, de se identificar ou 

não com estes acontecimentos.  

Construí a partir dessas premissas uma rodada de atividades que teve 

por objetivo enfatizar a importância das histórias para a nossa vida, para a 

compreensão do nosso passado e consequentemente para pensarmos o que 

queremos para nosso futuro. Estrategicamente quis me aproximar das histórias 

destas crianças, professoras e moradores com o intuito de compreender o 

funcionamento da comunidade.  

A partir de uma relação estabelecida pela experiência da escuta e da 

troca, aos poucos, outras demandas surgiram e assim foram incorporadas para 

atender os desejos das crianças. Das propostas de atividades, as mais 

desejadas eram as vinculadas à experiência da expressão artística, marcada 

por brincadeiras e o uso de materiais e técnicas de arte (desenho, pintura, 

fotografia e colagem).  

Todas as ações do planejamento - as escolhas das histórias, as 

atividades artísticas, o uso de ferramentas visuais e sonoras, a presença das 

moradoras na escola – tinham como tentativa articular o assunto “narrativa” 

com o ambiente escolar. Desse modo o quadro abaixo reúne e indica as 

principais ações desenvolvidas na escola:  
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Ações planejadas e realizadas na Escola Manoel Joaquim dos Reis 
Quando? O quê? Como? Envolvido

s  
Finalidades 

23/08/2016 Encontro 

com a 

coordenação 

escolar. 

Reunião na 

unidade escolar.  
Pesquisa

dora e 

coordenadora. 

Conhecer a 

escola e apresentar o 

projeto. 

24/08/2016 Encontro 

com as 

professoras e 

estudantes. 

Contação da 

história bumba-meu-boi e 

apresentação do projeto. 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora. 

Fazer contato 

com toda a 

comunidade escolar.  

07/09/2016 Desfile “7 

de setembro”. 
Registro fotográfico 

e observação do evento 

promovido pela 

comunidade escolar. 

Povoado 

Casa de Pedra 

e outras 

comunidades 

rurais, 

comunidade 

escolar e 

pesquisadora. 

Envolvimento 

com a comunidade 

escolar e o povoado. 

08/09/2016 Roda de 

histórias 
A partir da 

contação e cantação das 

histórias do livro “Mitos: o 

folclore do Mestre André” 

de Marcelo Xavier, 

conversamos sobre 

lendas. 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora. 

Apresentar 

histórias populares e 

registrá-las a partir de 

ilustrações. 

Compartilhar as 

lendas que 

conhecemos. 
23/09/2016 Reunião 

com os pais. 
Encontro na sala 

da igreja com exposição 

da pesquisa. 

Coordena

dora, mães e 

pais, 

pesquisadora. 

Apresentar o 

projeto para recolher 

os consentimentos de 

participação das 

crianças na pesquisa.  
04/10/2016 Roda de 

histórias e 

atividade artística 

Leitura dos livros 

“Assim assado” de Eva 

Furnari, Lampião e 

Lancelote de Fernando 

Vilela e “Cantinela 

assoprada” de Giovanna 

Zoboli e Simona 

 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora.  

Pensar nas 

inúmeras 

personalidades que 

existe, no quanto 

podemos ser 

diferentes e iguais. 

Explorar os cinco 
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Mulazzani seguidos de 

atividades artística com 

desenho e pintura. 

sentidos.  

Quando? O quê? Como? Envolvido

s  
Finalidades 

05/10/2016 Roda de 

histórias e 

atividade artística 

Leitura dos livros 

“Assim assado” de Eva 

Furnari e “Cantinela 

assoprada” de Giovanna 

Zoboli e Simona 

Mulazzani seguidos de 

atividades artística com 

desenho e pintura. 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora.  

Pensar nas 

inúmeras 

personalidades que 

existe, no quanto 

podemos ser 

diferentes e iguais. 

Explorar os cinco 

sentidos.  
13/10/2016 Oficina de 

fotografia Pinhole 
Produção de 

fotografias dos moradores 

a partir da técnica 

Pinhole. 

Moradore

s do povoado, 

professoras, 

estudantes e 

pesquisadora. 

Explorar a 

técnica fotográfica 

como produção de 

narrativas. Identificar 

os contadores de 

histórias do povoado. 
25/10/2016 Convite à 

dona Ana e dona 

Dêja para uma 

visita à escola.  

Visita e conversa 

com as moradoras Ana e 

Dêja. 

Moradora

s do povoado e 

pesquisadora. 

Propor uma 

oficina com as duas 

moradoras para que 

elas possam 

compartilhar com a 

escola suas histórias 

sobre o reisado e o 

caruru.  
27/10/2016 Visita de 

dona Ana e dona 

Dêja na escola. 

Preparação de um 

ambiente onde fotógrafos, 

escritores, repórteres, 

ilustradores e 

cinegrafistas iriam 

registrar as histórias 

contadas pelas duas 

moradoras. 

Moradora

s do povoado, 

professoras, 

estudantes e 

pesquisadora.  

Criar uma 

experiência de escuta 

das histórias sobre o 

reisado e o caruru a 

partir de registros 

escritos, gravados e 

ilustrados.   

28/11/2016 Roda de 

histórias e 

atividade artística. 

Contação das 

histórias “Bojabi: a árvore 

mágica” de Dianne 

Hofmeyr, “Dois Fios” de 

Pep Molist e “histórias de 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora. 

Pensar nas 

histórias que falam 

sobre o lugar de cada 

um, nas lendas que 

informam e ensinam 
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A tabela apresentada mostra a versão final do que ocorreu nas ações 

com a comunidade escolar. Nessa apresentação estão excluídos 

planejamentos que não foram executados por motivos diversos: tempo, 

interesse das crianças, falta de material. Uma das dificuldades nesse processo 

arrepiar” de Marion Villas 

Boas.  
sobre curas, caminhos 

e medos.  
Quando? O quê? Como? Envolvido

s  
Finalidades 

14/12/2016 Pintura no 

muro da escola.  
Exposição dos 

personagens das diversas 

histórias (literárias e 

pessoais) contadas e 

ouvidas. Pintura dos 

personagens no muro da 

escola.  

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora. 

Retratar no 

muro da escola os 

personagens e 

histórias que mais 

gostaram. 

16/12/2016 Teatro de 

sombras e 

despedida. 

Montagem de 

histórias a partir da 

construção de novos 

personagens para um 

teatro de sombras. 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora.  

Criar 

coletivamente histórias 

com a técnica do 

teatro de sombras.  

26/05/2017 Retorno à 

comunidade. 

Roda de histórias 

e músicas sobre 

nossas origens 

seguidas de 

pintura corporal e 

grafismos.  

Projeção das 

músicas “Eu” da Palavra 

Cantada e “Cabimento” 

de Arnaldo Antunes. 

Conversa sobre 

ascendência e origem. 

Professor

as, estudantes e 

pesquisadora. 

Pensar nas 

nossas origens, nas 

histórias que vieram 

antes de nós e que 

muito revelam sobre 

nosso presente.  

06/01/2018 Cine rural: 

projeção de filme 

na parede da 

igreja da 

comunidade.  

Exposição do filme 

“Narradores de Javé” de 

Eliane Caffé. 

Moradore

s da 

comunidade, 

professoras, 

estudantes e 

pesquisadora. 

Pensar nas 

histórias de Javé e nas 

histórias de Casa de 

Pedra. Encerramento 

e agradecimentos à 

população do povoado 

e à comunidade 

escolar.  

Tabela 2: atividades realizadas na Escola Manoel Joaquim dos Reis (2016).  
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do trabalho de campo foi o de compreender e aceitar que nem todo 

planejamento é viável para se realizar e que é necessária a disposição para o 

improviso e diálogo com as pessoas que participam da situação de pesquisa. 

Abandonar um planejamento para atender uma demanda não significa 

descontrole ou descuido, mas sim sensibilidade e capacidade de improviso 

para manter os participantes envolvidos com a atividade.  

As crianças dessa comunidade escolar são filhas de lavradoras, 

lavradores, donas de casa e professoras. O grupo de estudantes compõe uma 

faixa etária entre 6 e 15 anos de idade e estão distribuídos entre educação 

infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos. O envolvimento das 

crianças com a pesquisa, desde as atividades em sala de aula até os encontros 

ao acaso dos passeios feitos nas comunidades rurais, foi marcado por muito 

afeto. Sem esse afeto, os encontros seriam apenas o cumprimento de um 

planejamento de pesquisa. Ao contrário disso, posso afirmar com alegria que 

tive a chance de me aproximar também pelo sentimento de afeição e amizade 

e não apenas pelas razões da investigação.  

Aline, Francisco, Suzana, Kiara, João, Joana, Nicolly, Jhennefy, Renata, 

Mateus, Maique, Lailton, Daniel, Méssia, Pablo, Naiele, Rafaela e Kauã são 

algumas das crianças com quem mantive contato durante os cinco meses. Em 

nosso primeiro encontro carreguei uma mala de tintas, pincéis, papéis e muitos 

livros.  

Rafaela foi a primeira a perguntar: “a gente vai estudar o quê com esse 

tanto de pincel?”. Nos dias seguintes ela me acompanhou como uma guardiã, 

mostrando quem era quem no povoado, contando das suas brincadeiras, 

carregando meus materiais e pedindo folhas e tintas de presente. Parecia 

haver uma negociação silenciosa e divertida com Rafaella: “eu te mostro quem 

são essas pessoas e você me deixa usar estes pincéis”. Francisco, muito sério, 

mas também curioso, me seguia em silêncio pela sala de aula. Contou que 

quando criança, sua mãe estudará na escola da comunidade rural de 

Laranjeiras e que o caminho era longo para ela que era tão nova e precisava ir 

caminhando. Disse ainda que era bom poder ir para a escola de carro se 

referindo ao transporte escolar usado por ele e sua irmã Méssia.  

Raíssa contou que a infância de sua mãe tinha sido difícil. Naquela época 
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a água ainda não estava encanada e todos os dias era preciso buscar água do 

rio para fazer almoço, ou para lavar a roupa. Assim como a mãe de Francisco, 

a mãe da Raissa também ia para a escola caminhando. Suzana contou das 

“danuras” de sua mãe que quando criança escondia o livro no mato a caminho 

da escola e mentia para a professora dizendo que havia esquecido em casa. 

Luiz Augusto disse que seu irmão mais velho o aconselha sempre a não 

reclamar tanto da vida porque “o tempo antigo na roça era mais difícil que hoje, 

o sol ardia e a formiga queimava”. O irmão de Luiz Augusto tinha que 

acompanhar seus pais no trabalho da roça desde os dois anos de idade, ao 

contrário de Luiz Augusto que hoje pode ficar em casa assistindo televisão ou ir 

para a escola.  

Mudanças significativas aconteceram entre essas infâncias: dos pais às 

crianças. As estruturas nas moradias permitem que a maioria das famílias 

tenha acesso ao saneamento básico, á água encanada e à energia elétrica, 

embora sejam essas conquistas recentes. Os postos de saúde oferecem 

serviços básicos de primeiros socorros e vacinação. É muito comum casos de 

envenenamento por picada de cobra, assim os postos assumem uma função 

importante de apoio e primeiros socorros. As crianças, no atual contexto, tem o 

direito ao transporte garantido, ao contrário dos seus pais que faziam o trajeto 

até a escola caminhando. Essas melhorias foram conquistadas gradualmente, 

mas ainda há muito que se fazer para a população camponesa no Brasil. É 

preciso garantir a existência e continuidade das políticas públicas voltadas para 

o campo.  

Nas rodas de histórias as falas das crianças traziam essas narrativas. 

Incorporei a elas uma seleção de histórias sobre personagens históricos como 

Lampião e Maria Bonita, fábulas, histórias de terror, histórias sobre as 

diferenças e semelhanças entre as pessoas, sobre as curas e crenças e sobre 

nosso passado. Na figura 38 as crianças escutavam narrativas sobre o 

Curupira, um personagem que cuida das matas e por esse motivo cria uma 

séria de danações e enganações com as pessoas que desmatam a natureza 

ou maltratam os animais. Sua cabeleira vermelha como uma fogueira e seus 

pés ao contrário chamaram a atenção das crianças.  

 

 



105 
 

Fizemos uma pausa para imaginar e registrar 

o Curupira pois a história havia sido contada 

sem a projeção de imagens, cabendo a cada 

um imaginá-lo conforme seu repertório. Para 

algumas crianças o personagem tinha a pele 

negra, revelando uma construção de 

identificação com o personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvimos também dona Ana e dona Dêja explicando a origem do reisado 

e do caruru. Segundo a coordenadora Daurinha, dona Ana já havia participado 

de uma atividade na escola em outro momento e dona Dêja estava 

participando pela primeira vez. As crianças ficaram assombradas com os 

relatos de dona Ana sobre as aparições do seu pai e meio engasgadas, meio 

curiosas, perguntaram se ele havia mesmo morrido.  

A partir dessas histórias, fomos construindo nossas narrativas visuais por 

meio das colagens, pinturas, desenhos e fotografias. A colagem da figura 34, 

feita pelas crianças, foi construída a partir da história de Lampião e Maria 

Bonita. Fomos colando no papel os elementos da história com os quais cada 

Figura 38: conversando sobre o Curupira. Foto: professora Néia (2016). 
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um se identificou: os mandacarus, a vegetação rasteira e os adereços usados 

por Lampião e Maria Bonita.  

 

 

 

 

 

 

 

As figuras ao longo desta seção mostram o processo de algumas 

atividades e uma pequena parte das visualidades produzidas pelo grupo. Essa 

produção visual indica uma construção de referências e identificações das 

crianças com seus espaços de experiências dentro da comunidade. De acordo 

com Oliveira (2012, p. 95), “cada contexto contém as chaves culturais dos 

produtos que geram em seu meio e, estes objetos culturais, por sua vez, são 

parte integrante do contexto que pertencem”. Essas imagens estão investidas 

de sentidos construídos pelas crianças que as produziram, como resultado das 

vivências que participam. As imagens, tanto as fotografias como os desenhos 

que compõem essa dissertação, revelam os afetos e saberes da escola e da 

comunidade, indicam a existência de um diálogo entre estes dois espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: atividades de colagem na escola. Foto: Cássia oliveira 
(2016). 

Figura 39: colagem do sertão de Lampião e Maria Bonita. Foto: Cássia Oliveira 
(2016). 
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Figura 41: colagem - Lampião e Maria Bonita em Casa de Pedra. Foto: Cássia Oliveira 
(2016). 

Figura 42: observando nossas cores. Foto: professora Taiza (2016). 
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Em meio às narrativas visuais e orais, em meio às histórias das 

moradoras, os saberes das crianças aparecem em pequenas narrativas 

durante as aulas. Kiara, de 9 anos, contou que sua avó cuidava de sua mãe 

que guardava repouso logo após um parto normal feito ali mesmo na roça. A 

avó de Kiara dizia que “mulher parida só podia comer pirão de galinha criada 

no fundo do quintal, do contrário poderia morrer”. Num desses dias em que a 

mãe de Kiara seguia rigorosamente o repouso, a avó preparava para o demais 

moradores da casa um molho caprichado de língua de boi. A mãe pediu um 

pouco do molho com insistência e a avó se negava a dar. Contudo, quando a 

avó se ausentou, a mãe invadiu a cozinha para a aventura de tomar um bom 

bocado do ensopado de língua durante o resguardo. A avó ao se deparar com 

a cena da desobediência chorou copiosamente segura de que a filha morreria. 

Kiara contou a história rindo, porque no final das contas a filha não morreu.  

Essa narrativa desencadeou uma série de histórias fantásticas, cuja 

dúvida sobre a veracidade foi questionada pelo grupo. Francisco argumentou 

seguro que “então, o curupira também não existia”. E para que servem essas 

Figura 43: Casa de Pedra em dia de sol. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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histórias? Eu pergunto ao grupo. Isso é uma ficção? Sigo perguntando e 

completo: vocês sabem o que é uma ficção? Porque contamos histórias? As 

narrativas de dona Ana e dona Dêja também trouxeram elementos fantásticos 

como a aparição do senhor João Ferbónio pós-morte, a longa caminhada de 

dona Dêja ou a cura mística de sua filha Maria. Esses elementos foram 

questionados pelas crianças durante a visita das duas senhoras na escola.  

Aparentemente as atividades mais importantes, para as crianças, fazendo 

um cálculo a partir do envolvimento e questões levantadas por elas, foi a visita 

de dona Ana e dona Dêja, a oficina de fotografia artesanal (pinhole), a pintura 

do muro e a oficina de teatro de sombras.  

O encontro com dona Ana e dona Dêja foi preparado com antecedência 

juntamente com as crianças. Dividimos e formamos grupos de registros da 

visita que receberíamos e nesses grupos tínhamos fotógrafos, ilustradores, 

escritores, repórteres e cinegrafistas que experimentariam a escuta e o registro 

pelo viés do exercício que compete a cada uma destas profissões. Por isso 

tivemos um encontro para conhecer as narrativas produzidas por essas 

atividades profissionais: fotografias, ilustrações, vídeos, e pequenos textos. 

Cada criança ganhou um crachá com a identificação profissional e o encontro 

aconteceu também em torno dessa experiência de construir narrativas visuais e 

orais. As fotografias a seguir foram feitas pelas crianças durante esse encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44: as crianças ouvem dona Dêja. Foto: Joana, estudante de 8 anos (2016). 
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Figura 45: Joana registrando a visita de dona Dêja. Foto: Méssia, estudante de 10 anos (2016). 

Figura 46: Joana, a fotógrafa. Foto: Méssia, 10 anos 
(2016). 
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Figura 47: Franciso, de 9 anos, responsável pelo registro 
escrito da visita da dona Ana. Foto: Renata, 10 anos (2016). 

Figura 48: Kiara ouve e registra a história do reisado de dona Ana. Foto: Renata, 10 anos (2016). 
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Da presença imponente dessas senhoras, ficou evidente a importância de 

suas histórias para o grupo de crianças que muito respeitosamente ouviu e 

registrou os relatos. Suspeito que essa importância seja resultado de um 

sentimento de pertencimento e de participação das celebrações conduzidas 

pelas duas senhoras. Dona Ana do reisado e dona Dêja do Caruru estavam ali 

contando as razões pelas quais se organizam em torno dessas festividades. 

Trata-se da magia de descobrir o que movimenta uma história, o que está por 

traz de uma celebração. A crença, a promessa e a cura mobilizam Ana e Dêja. 

Pela primeira vez as crianças tiveram contato com essas histórias que explicam 

porque a comunidade tem o reisado e o caruru de Cosme e Damião.  

Durante a visita de dona Ana as crianças também foram contempladas 

com algumas músicas do reisado. Suzana, de 7 anos, surpreendeu ao se juntar 

à dona Ana e puxar com ela alguns dos cantos típicos da folia.  Nas fotos 

abaixo as crianças assistem Suzana e dona Ana cantando juntas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As influências do reisado na vida da comunidade permanecem vivas 

desde as gerações anteriores à dona Ana. Suzana é uma prova disso ao se 

Figura 49: Suzana acompanha dona Ana no canto do reisado. Foto: Renata, 10 anos 
(2016). 
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oferecer para cantar ao lado de dona Ana durante a visita na escola. Há uma 

evidência, nessa situação, de que os sentimentos de pertencimento e vínculo 

são reforçados por essa celebração.  

Na fotografia ao lado, Suzana 

canta os versos do reisado: “Mandei 

varrer a estrada / com duas vassouras 

de prata / valei-me nossa senhora / 

senhor bom Jesus da Lapa”.   

Na oficina de fotografia Pinhole6 

trabalhamos a compreensão do 

processo de “feitura” da imagem, desde 

a sua captura até sua revelação. Antes 

de praticar a técnica, cada criança 

experimentou o olhar por dentro da 

câmera fotográfica entrando em uma 

grande caixa preta que projetava em 

seu interior a imagem do lado de fora. 

Neste encontro o objetivo era buscar uma fotografia de um morador do 

povoado que tivesse a fama de bom contador de histórias.  

Entendo a pinhole como uma possibilidade de mediar conteúdos e 

trabalhar a expressão e registro a partir de uma linguagem visual com 

características de produção poéticas. Saímos em grupos em busca deste 

personagem e as crianças faziam a escolha a partir de um consenso entre elas 

sobre o porquê esta pessoa seria uma contadora de história. Foram registradas 

fotografias da dona Ana, dona Dêja, senhor Aurindo, dona Marta, dona Tereza 

e dona Aurinha. A maioria deles são avós dos grupos de crianças que fizeram 

as escolhas.  Nas fotografias a seguir as crianças capturam a imagem das 

senhoras e senhores da comunidade e brincam com a câmera escura montada 

com uma caixa de papelão. 

                                                             
6 Pin hole (buraco da agulha) é um processo de captura de imagem que parte do princípio 
básico da câmera escura. Faz-se uma máquina fotográfica utilizando qualquer recipiente, 
desde que este esteja completamente vedado à entrada de luz. Faz-se um pequeno furo de 
agulha, coloca-se o papel fotográfico dentro e pronto, temos uma máquina fotográfica.  

Figura 50: Suzana canta um 
verso do reisado. Foto: Cássia 

Oliveira (2016). 
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Figura 51: Maique em frente à câmera escura, sendo observado por Rafaella de dentro da 
caixa. Foto: Daurinha (2016). 

Figura 52: dona Dêja sendo fotografada pelas latinhas de pinhole das crianças. Foto: Cássia 
Oliveira (2016). 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: dona Dêja, as crianças e a professora Sueli. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 54: fotografia pinhole da dona Dêja. Foto: 
Francisco, 10 anos (2016). 
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A atividade da fotografia foi realizada em três dias. As crianças 

acompanharam a construção do laboratório fotográfico improvisado no 

banheiro da escola. Antes de fotografar conversamos sobre a invenção da 

fotografia e sobre a possibilidade de contarmos nossas histórias com as 

Figura 55: as crianças preparam suas máquinas para capturar uma fotografia de dona Ana. 
Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 56: dona Ana na porta da casa de dona Aurinha. Pinhole: Rafaella (2016) / Rural Willys 
estacionada na porta da escola. Pinhole: Cássia Oliveira (2016). 
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imagens. Apresentei as fotos antigas dos meus avôs em momentos 

importantes da vida deles: em seus casamentos, em festas, em suas diferentes 

casas e com seus filhos. Também conversamos sobre a possibilidade de 

utilizar a fotografia para expressar sentimentos. Apresentei o trabalho 

fotográfico de Sebastião Salgado além de mostrar como eram as máquinas 

fotográficas antigas. 

Todos duvidaram da possibilidade de fazer fotografia com uma lata. 

Muitos se impressionaram com a lâmpada vermelha do laboratório. Outros se 

envolveram com a contagem dos segundos no momento da captura da 

imagem. A pinhole é uma visualidade poética cujos traços retomam a um 

passado recente, anterior ao nosso tempo presente de vertiginosos avanços 

tecnológicos, diários, velozes e efêmeros. Num mundo volúvel, a pinhole é uma 

pausa. Um convite para experimentar a poética da espera, da visualidade 

artesanal construída a olho nu por aqueles segundos circunscritos na espera 

da luz, numa composição de formas e sombras por vezes confusas. É sempre 

uma experiência que provoca entusiasmo e curiosidade  

Os moradores que “posaram” para as nossas latas pediam um tempo 

para se arrumar antes da foto. Senhor Aurindo voltou com suas cestas de cipó 

a fim de exibi-las. Dona Dêja ajeitou o lenço na cabeça, dona Ana entrou em 

casa voltando, em seguida, perfumada e com o cabelo molhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: senhor Aurindo faz pose para a pinhole nas escadas da igreja. Foto: 

Cássia Oliveira (2016). 
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Nessas fotografias, da 

digital à pinhole, representações 

visuais são construídas a partir 

de um processo inacabado e 

sempre em vias de 

transformação, isto porque não 

há uma mensagem a ser 

decodificada, mas sim a ser 

construída e elaborada nesse 

trânsito em via de mão dupla 

entre olhar e ser olhado.   

 

Nestas duas figuras, 57 e 58, o senhor Aurindo faz escolhas (sentar nas 

escadarias da igreja com seu trabalho artesanal) visuais que refletem sua 

vivência e seu modo de se organizar na vida, como membro dessa 

comunidade. Segundo Martins (2015, p. 25), 

 

os significados não são elementos aderentes, como se fossem um 

tipo de mensagem cifrada (...) não carregam marcas, não estão 

subordinados à fonte que os cria, emite ou processa porque são 

articulados em relação com, ou em relação a, vivência que 

caracteriza uma condição relacional e concreta no/do contexto   

 

A produção visual do trabalho de campo revela pequenos elementos que 

caracterizam a vida da comunidade. Assim como na oficina de pinhole, a 

pintura do muro da escola também trouxe elementos compartilhados pelas 

vivências da comunidade. Nessa atividade tínhamos como objetivo deixar 

registrado nossos personagens e histórias favoritas que vínhamos ouvindo 

durante os encontros: assombrações, animais, estandartes de folia, barcos, 

paisagens, crianças e um sem fim de composições formaram um grande mural 

Figura 58: pinhole do senhor Aurindo. Pinhole: 
Gabriela (2016). 
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ao final do encontro: 

 

            

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Diego pintando um cavalo. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 60: Kauã e Bernardo pintam a árvore central da comunidade. Foto: Cássia Oliveira 
(2016). 
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O teatro de sombra foi o último encontro dentro do período letivo da 

escola. Depois de assistir aos “Contos da Meia noite” de Michel Ocelot, uma 

animação cuja principal técnica é a do teatro de sombra, sugeri que cada um 

montasse com papel e tesoura personagens e paisagens das histórias 

inventadas por nós. Separados os grupos, cada criança criava com seu coletivo 

elementos para compor uma breve narrativa. Ao final fizemos a projeção 

dessas histórias usando a técnica do teatro de sombra, como mostram as 

imagens a seguir: 

 

 

 

 

Figura 61: primeira etapa da pintura concluída com a turma do matutino. Foto: Daurinha (2016). 
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Figura 62: turma do vespertino experimentando as sombras 
projetadas na parede. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 63: pequena história inventada pelas crianças. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Essas produções visuais foram trocas de saberes estabelecidos entre o 

grupo de crianças e a pesquisa. Na medida em que saberes locais eram 

compartilhados pelas crianças e pelas professoras, saberes da arte (a pintura, 

a colagem, o teatro, a fotografia) também eram compartilhados com o grupo 

durante as oficinas. Foram experimentações poéticas de um devir visual 

daquilo que fomos contando e ouvindo entre nós. Nesses encontros foram 

estabelecidos diálogos entre as histórias contadas e os saberes locais a partir 

da expressão mediadora da arte. Além das evidências acerca dos saberes 

locais trazidos pelas crianças e moradores da comunidade, as professoras 

também trouxeram, com o desfile, elementos importantes para a reflexão sobre 

os trânsitos desses conhecimentos nos espaços da escola e comunidade.  
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Capítulo 3: os trânsitos entre a escola e a comunidade 
 

Diante das descrições do povoado, dos moradores, da escola, das 

professoras, das crianças e dos acontecimentos do trabalho de campo, 

pretendo neste capitulo expor mais analiticamente os eventos que considero 

importantes para refletir sobre os trânsitos dos saberes entre comunidade e 

escola. Exponho primeiramente as dificuldades do trabalho de campo que teve 

como abordagem metodológica elementos da etnografia e da pesquisa-ação.  

 

3.1 As intempéries do caminho metodológico. 
 

O trabalho de campo foi uma vivência cujos fatos fizeram parte de uma 

“relação produtora de conhecimento” em que um conjunto de pessoas 

contribuiu para realizar (BRANDÃO, 2007, p. 2), são elas: as professoras 

(Daurinha, Thaiza, Keila, Néia, Luiza, Sueli, Nalva, Rose), as merendeiras (Cici 

e Carmélia), as colaboradoras da limpeza (Paula e Marivalda) e as crianças 

que frequentam a escola.  

Além da comunidade escolar, alguns moradores da Casa de Pedra 

participaram trazendo para a pesquisa informações sobre o povoado, são eles: 

dona Ana do reisado, senhor Aurindo, dona Dêja, senhor Vando, dona Tereza 

e dona Leda que foi a primeira professora e fundadora da escola. Dentre estes 

moradores, ganhou ênfase a história de dona Ana do reisado em virtude da 

destacada importância da folia de reis para a comunidade e da sua 

aproximação afetiva com as atividades e encontros dessa pesquisa. 

Durante os meses de agosto a dezembro de 2016 morei na comunidade 

rural Boa Vista, que está a 20 minutos de distância da comunidade Casa de 

Pedra, onde a pesquisa de campo aconteceu. Foram desenvolvidas atividades 

na Escola Municipal Manoel Joaquim dos Reis ao mesmo tempo em que o 
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convívio com estes moradores aconteciam. O trabalho de campo foi guiado por 

elementos etnográficos e pelo método da pesquisa-ação. A partir dessas 

abordagens foi possível reunir e produzir estas informações apresentadas aqui, 

tanto sobre a comunidade escolar quanto sobre o povoado Casa de Pedra.  

O trabalho de campo foi marcado por muitas incertezas sobre “como” 

conduzir alguns momentos, sobre quais informações priorizar ou com quais 

pessoas conversar. Dessa forma, entendo que sendo essa a primeira 

experiência com uma pesquisa de campo, reconheço a necessidade de um 

esforço para amadurecer os modos/caminhos de atuação prática dessa busca 

e construção por narrativas/informações de pesquisa. Assim, por vezes, me 

senti metodologicamente ingênua.  

Não assumo essa ingenuidade com a intenção de anular minhas 

responsabilidades por isso, tampouco excluir a possibilidade de propor 

reflexões acerca dos acontecimentos do trabalho de campo. Mas sinto-me 

obrigada a pensar nas dificuldades enfrentadas e nas suas consequências.   

Meu trabalho de campo transitou entre uma atuação conduzida por 

elementos etnográficos e da pesquisa-ação. O fazer etnográfico justificou-se 

por meu contato prolongado com a Casa de Pedra e com a escola dessa 

comunidade. A partir desse deslocamento físico e geográfico, ao qual me 

submeti, pude conviver com maior proximidade durante cinco meses com as 

pessoas deste lugar.  

Essa etnografia também envolveu um conjunto de instrumentos para 

construir e reunir informações, tais como entrevistas, conversas, desenhos, 

fotografias, vídeos, diário de campo, observações e participações em eventos 

da escola e do povoado.  Desse modo minha prática foi conduzida por esses 

procedimentos de aproximação e registros e a partir deles foram reunidas e 

construídas as informações.    

As noções de etnografia fundamentam-se basicamente em torno da 

descrição de um povo (ANGROSINO, 2009, p. 19). Essa descrição acontece 

por meio de um contato prolongado com a comunidade na qual a pesquisadora 

ou o pesquisador se dedica a estudar. Dentro desse período prolongado de 

contato, quem pesquisa deve ter sua atenção voltada para os comportamentos, 

costumes e crenças compartilhadas pelo grupo. Segundo Angrosino (2009, p. 

16), esse modo de vida peculiar que irá caracterizar o grupo é entendido como 



125 
 

cultura. Portanto, a descrição de um povo envolve um exame critico em torno 

dos acontecimentos compartilhados que irão revelar a organização cultural e 

social desse grupo.  

Ao mesmo tempo em que atuei seguindo orientações de um fazer 

etnográfico, me dediquei às atividades da escola em torno de uma abordagem 

de pesquisa-ação. As ações na sala de aula tinham o propósito de estabelecer 

vínculo com as crianças e as professoras; ouvir as histórias do grupo; 

identificar os saberes dessas histórias e da comunidade; compartilhar os 

saberes provenientes das histórias contadas nas atividades; construir novas 

narrativas a partir de técnicas do fazer artístico (desenho, pintura, fotografia e 

colagem) e escrever nossas próprias histórias.  

Esse processo buscou valorizar a participação reflexiva de cada criança, 

das professoras e o meu. Tratou-se de ações construídas a partir de atividades 

de arte e leitura. Nas oficinas, a participação ativa das crianças guiou as 

atividades, portanto algumas brincadeiras surgiram espontaneamente em 

decorrência do movimento dessa participação. Não houve no trabalho de 

campo a experiência da transformação no sentido empregado pelo uso da 

pesquisa-ação, que como afirma Baldissera (2001, p. 8), “possibilita adquirir 

conhecimentos necessários para resolver problemas e satisfazer 

necessidades” cuja finalidade “é a transformação da realidade que afeta as 

pessoas envolvidas”.  

Essa transformação da realidade da comunidade ou da escola não foi um 

objetivo da minha pesquisa.  A única transformação que busquei ali era a 

modificação pessoal dentro da perspectiva de uma atuação docente, 

identificando e entendendo os modos como os trânsitos dos “saberes 

enviesados” entre a comunidade e a escola aconteciam. Quais eram os 

saberes da comunidade que se destacavam na escola? Como identifica-los a 

partir das atividades? Como envolver as crianças nessa construção de 

informações? Como obter tais informações a partir das brincadeiras? Como as 

professoras tratariam esses saberes? Incorporando-os em suas atuações 

docentes? Excluindo-os?  

Franco (2005, p. 493) afirma que ser metodologicamente ingênua, esse 

lugar no qual me coloco, é tratar de modo vago as dissonâncias comuns ao 

método da pesquisa-ação, caindo no risco de um agir apenas estratégico. 
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Assim se escapa do esforço de uma ação comunicativa cujo proceder é o que 

efetivamente contribui para apontar direções em torno do que se busca 

construir objetivamente na pesquisa. Uma vez distante dos eventos do trabalho 

de campo e envolvida na escrita e reflexão do que aconteceu, entendo que 

estive no limiar entre um agir comunicativo e um agir estratégico.  

Para essa autora (2005, p. 492), o pesquisador ou a pesquisadora deve 

ter suas ações caminhando dentro de um “paradigma de ação comunicativa, 

com foco na garantia de espaço de expressão e participação” dos envolvidos. 

A ação comunicativa supõe diálogo, interação, negociações, acordos, partilhas. 

É uma ação que emerge do vivido e a partir dele se fortalece porque é uma 

construção coletiva, comunitária, para todos e com todos, partindo do que se 

vivi. É uma ação que busca o entendimento das situações e não seu êxito. É 

certo que as atividades realizadas na escola contemplam esse fazer 

compartilhado, negociado e coletivo.  

Embora tenham ocorrido momentos de trocas dialogadas, não logrei a um 

dos processos fundamentais para se fazer uma pesquisa-ação, o qual Barbier 

(2002, p. 117) chama de “abordagem em espiral”.  A abordagem em espiral 

significa que numa ação participativa há o constante esforço coletivo da 

reflexão para avaliar os resultados, repensá-los, propor novas ações e assim 

sucessivamente em movimentos circulares repetidos ao modo de um espiral.  

Segundo Babier (2002, p. 117) a abordagem em espiral considera que 

“todo avanço em pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de uma 

reflexão permanente sobre a ação”. Desse modo, justifico minha atuação nesse 

limiar entre o agir comunicativo e agir estratégico em virtude da ausência dessa 

reflexão propiciada pela “abordagem em espiral”. O ir e vir dos acontecimentos 

submetidos a um processo reflexivo que possibilita novas ações com a 

finalidade de alcançar as transformações almejadas por aquele grupo. Essa 

pesquisa não se conclui a partir de uma perspectiva transformadora de 

realidades, mas sim numa perspectiva de cuidadosa observação da atuação 

docente e dos “saberes enviesados” excluídos dos espaços formais de 

educação. 

Partindo da identificação dos saberes da comunidade e da observação 

dos modos como os trânsitos destes saberes acontecem nestes espaços (Casa 

de Pedra e escola), apresento nas seções seguintes o desfile como uma 
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narrativa construída pelas professoras e as categorias que emergem desta 

experiência. Para além do desfile, toda a produção visual e toda a vivência 

decorrente das atividades realizadas na escola contribuíram para as reflexões 

finais que trago neste capítulo.  
 

3.2 O desfile antropofágico: uma narrativa das professoras 
 

Desfile antropofágico é o nome que dou ao desfile organizado pelas 

professoras da escola no dia 7 de setembro em comemoração à independência 

do Brasil. O desfile é um evento cívico que faz parte de uma tradição 

militarizada, como uma espécie de ritual para construção do sentimento de 

pertencimento a uma nação. Faz parte de um calendário oficializado. Está, no 

dia 7 de setembro, vinculado às comemorações da independência do Brasil. O 

chamo de antropofágico, nesse caso, por trazer elementos da cultura local a 

partir de um esforço de reelaboração com autonomia e transformação desse 

sentimento de nação brasileira, num exercício feito pelas professoras. 

O manifesto antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, foi publicado 

na Revista de Antropofagia em 1º de maio de 1928. No manifesto, Andrade 

(1928, p. 7) propunha “devorar”, deglutir e ruminar os elementos culturais do 

mundo, especialmente os pertencentes aos colonizadores europeus, “contra a 

memória”, “fonte de costume”, em busca de uma experiência pessoal renovada 

diante desses elementos. Segundo Santos e Leonel (2017, p. 8), o manifesto 

propunha a “deglutição das estéticas estrangeiras, para reprocessá-las em 

expressões brasileiras e paradoxalmente originais, ou seja, assimilar (devorar) 

o que se considerava positivo para a formação da cultura nacional”.  

Andrade impelia todos a queimar o bonde da civilização importada: “siga 

as minhas ideias e verá como ainda não proclamamos direito a nossa 

independência. Todas as nossas reformas, todas as nossas reações costumam 

ser dentro do bonde da civilização importadas. Precisamos queimar o bonde”, 

dizia Oswald de Andrade (2009, p.23). O movimento era um convite à 

valorização da produção própria, da cultura local, das características nacionais, 

ainda influenciadas artisticamente por outras culturas. Para Andrade (1928, p. 

7) “antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a 
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felicidade”. O esforço era em torno de mostrar essa produção latente e 

independente de um conjunto de ideias culturais colonizadores.  

A partir de uma abordagem decolonial nós somos ainda colonizados, por 

sermos um país vulnerável as decisões políticas e econômicas de países 

considerados mais desenvolvidos economicamente. É interessante como a 

comunidade escolar faz uso de um espaço de feriado oficializado no calendário 

escolar, que faz referência a valores militares, para compor uma apresentação 

de costumes do Povoado. As professoras criaram com o desfile um espaço de 

rompimento ao trazer para a data de comemoração da independência, as 

representações do cenário cultural local, as riquezas do trabalho no campo e 

as festividades religiosas da comunidade.  
O desfile enfatizou os acontecimentos e costumes da Casa de Pedra e 

dos povoados vizinhos: as produções da agricultura familiar representadas 

pelos produtos expostos (café, morango, maracujá e banana), as festividades 

religiosas representadas pelo presépio e pelas personagens da dona Ana do 

reisado e a dona Dêja do Caruru de Cosme e Damião, as expressões culturais 

referenciando o estado do nordeste a partir de personagens como o 

cangaceiro, a baiana do acarajé, o capoeirista, a frevista e o futebol como a 

representação de prática de lazer entre os moradores.  

A escola estava em polvorosa na expectativa deste acontecimento. Em 

frente a igrejinha concentravam-se os moradores da Casa de Pedra, Água de 

Rega, Boa Vista, Espírito Santo, Zuca, Santa Rosa e Candeias. Um ônibus 

lotado de jovens músicos de fanfarra e percussão subia a serra desde 

Contendas do Sincorá para se apresentar durante o desfile. Haveria música ao 

vivo.  

Enquanto todos aguardavam o inicio do cortejo pelas ruelas da 

comunidade, as professoras organizavam as alas do desfile que estavam 

distribuídas a partir de dez faixas com os seguintes temas: formação do povo 

brasileiro, estados do nordeste, cultura local, agricultura familiar, futebol, festa 

junina, religiões, dia de Cosme e Damião de dona Dêja, presépio, reisado da 

dona Ana.  

Entendo que essas categorias culturais criadas pelas professoras estão 

atravessadas por um conjunto de ideais culturais coloniais. O reisado, por 

exemplo, é uma festividade herdada dos portugueses, assim como as festas de 
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são João. De acordo com Canclini (2013, p. 255), o processo de 

homogeneização das culturas começa nas “operações etnocidas da conquista 

e da colonização, na cristianização violenta de grupos com diversas religiões 

(...), na escolarização monolíngue e na organização colonial ou moderna do 

espaço urbano”.  Embora essa herança esteja presente na releitura construída 

pelas professoras, vejo o desfile como uma experiência antropofágica que 

propõe releituras. As professoras nos convidam a conhecer essa comunidade a 

partir das representações exibidas durante o desfile, como mostram as 

imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: as alas do desfile. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 65: os reis magos Belchior, Baltazar e Gaspar. Foto: Cássia 
Oliveira (2016). 
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As construções das 

representações do povoado 

refletem aquilo que as 

professoras consideraram 

importante destacar como 

identidade do lugar. Do Reisado 

e do Caruru às fortes raízes dos 

povos indígenas e afro-

brasileiros representadas pelos 

saberes e ofícios do artesanato, 

da agricultura e da música. Bem 

como da crença na cura de uma 

medicina natural e mística até as 

novenas e presépios 

provenientes do catolicismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Nicole representando a baiana 
do acarajé. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 67: grupo de percussão de Contendas do Sincorá. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Figura 68: o grupo da folia faz uma roda para as crianças. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 69: dona Dêja de lenço amarelo com Maria ao seu lado, de camisa rosa / Dona Ana 
no samba da despedida. Fotos: Cássia Oliveira (2016). 
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Abrindo o desfile ia á frente a fanfarra, seguidos do grupo de percussão 

com o grupo do reisado ao final, fechando as alas e a apresentação do desfile. 

Na plateia estava dona Dêja do Caruru observando tudo. Desfilando estava 

dona Ana do reisado que guiava seu grupo de músicos com o estandarte. O 

desfile parecia mais uma festiva celebração da vida e dos costumes do 

povoado. O reisado encerrou o evento com uma roda de samba envolvendo as 

crianças que dançavam ao som dos pífanos, tambores e pandeiros, marcando 

a cantoria da folia.  

O desfile é um reconhecimento, por parte da escola, da existência e 

importância dos saberes da comunidade. É a partir dele e das vivências da 

escola, que apresento as categorias visualidades populares e vínculos de 

pertencimentos a seguir. 

 

3.3 Na comunidade cada morador tem um dom 
  

Como uma observadora ‘aprendente’ das falas, dos gestos, das escritas, 

das visualidades, das interações e dos silêncios meus, das crianças, das 

professoras e dos moradores exercito o esforço de apontar situações 

relevantes para elaborar categorias de análise dos acontecimentos do trabalho 

de campo.  

Identifico duas categorias: Visualidades populares e vínculos de 

pertencimentos.  Parto da frase dita pela coordenadora Daurinha que “na 

comunidade cada morador tem um dom” para pensar nisso que ela chama de 

dom como saber, como um conhecimento formador transitando entre 

comunidade e escola. 

 Essas categorias apontam para um conjunto de características que se 

destacaram nos encontros, conversas e eventos dos cinco meses de estadia 

na comunidade. Reitero o entendimento de que são interpretações minhas 

baseadas nas interpretações dessas tantas outras falas, escritas, visualidades 

e interações. Portanto, esse conjunto de categorias extraídas das experiências 

do trabalho de campo são interpretações que dialogam com a questão dos 

saberes que movimentou todo esse acontecimento chamado dissertação de 

mestrado.  
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 No trabalho de campo vi que o modo como algumas pessoas da 

comunidade Casa de Pedra se organizam, evidencia o envolvimento com as 

celebrações religiosas, os trabalhos artesanais, a expressão por meio da 

música e a relação com a terra pelo cultivo de plantações. O desfile confirma 

essa observação. Esse conjunto de saberes aponta para as possibilidades de 

compreender o repertório de relações que envolvem a construção das 

identidades e organização social em Casa de Pedra. Esses saberes organizam 

e guiam o cotidiano de seus moradores.  

 Tais saberes interessam não somente para organizar a vida das 

pessoas que moram na comunidade, mas são potencialmente importantes para 

ensinar sobre a vida na medida em que a vida precisa de conhecimentos 

práticos e históricos para acontecer. A vida é uma construção de sentido, e 

contar nossa história, ou “narrar a si mesmo” (RICOEUR, 2014, p. 112) é um 

modo de compreender e “aprender a construir o próprio projeto de vida, a 

narrar a própria história e a afirmar a própria alteridade” Lowy (1991, p. 96). 

Precisamos de conhecimentos que façam sentido em nossas vidas, que 

ecoem, que nos revelem vínculos e pertencimentos àquilo que se pretende 

conhecer e aprender.  

 Desse modo, penso que os saberes da comunidade são de inteira 

serventia às crianças que frequentam a escola. A pedagogia griô é um dos 

caminhos possíveis para realizar essa travessia dos saberes provenientes da 

comunidade até a escola. Embora não tenha sido possível experimentar na 

prática as rodas da pedagogia griô (apresentadas no capítulo 1), é possível 

entender a lógica da sua metodologia analisando o modelo de identidade 

(PACHECO, 2006, p. 107) apresentado a seguir. Essa espiral foi construída a 

partir dos resultados práticos consolidados da pedagogia griô do projeto Grãos 

de Luz (capítulo 1), em parceria com a secretária da educação da cidade de 

Lençois, na Bahia. 
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Na espiral, a metodologia parte de uma construção identitária que prioriza 

do conhecimento local ao global. Para Vesta (2005, p. 3), “práticas educativas 

que honram o microcosmo social da educação baseada na comunidade 

prepara estudantes para o macrocosmo da comunidade mundial”. Nessa 

espiral Pacheco (2006, p. 106) considera a “relação vivencial entre os mitos e a 

história de vida, entre os heróis e símbolos e a participação política, entre as 

artes e ofícios tradicionais e o projeto de vida na comunidade”. Com essas 

relações vivenciais se constrói e fortalece a identidade e o sentido da vida 

comunitária e individual: da consciência da ancestralidade até a consciência de 

si mesmo. É possível identificar na comunidade Casa de Pedra, algumas 

dessas relações vivenciais propostas por esse modelo de identidade. 

Para as professoras Keila e Daurinha, alguns saberes da comunidade 

foram adquiridos a partir de uma necessidade específica, como é o caso do 

senhor Aurindo com o traçado de cestas e outros objetos. A arte e o oficio para 

o senhor Aurindo aparece como um projeto de vida, no sentido de que é a 

partir desse saber que ele consegue sustentar sua família, comprar comida e 

melhorar a vida, como afirmou Daurinha: “na comunidade cada morador tem 

Figura 70: modelo de identidade proposto pela 
Pedagogia Griô. Fonte: imagem retirada do livro 

Pedagogia Griô (2006 
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um dom, um conhecimento específico. As pessoas vão descobrindo as 

habilidades por necessidade de trabalho, como o senhor Aurindo, por exemplo. 

Antes ele morava numa casinha muito humilde, bem embaixo ali daquelas 

matas. Necessitava mesmo do trabalho artesanal para sobreviver. Hoje ele faz 

como uma renda extra, mas antes era uma renda necessária que ele deve ter 

aprendido com seus ancestrais”. 

A professora Keila concorda afirmando que “alguns saberes foram 

adquiridos por necessidades de sobrevivência. Hoje muitos ainda praticam 

como renda extra ou por tradição”, como é o caso do senhor Aurindo, que está 

aposentando e pratica o artesanato por lazer. Dona Tereza e o senhor Vando 

trabalham com o cultivo de frutas: dona Tereza com maracujá e o senhor 

Vando com abacaxi. Aprender a plantar e dominar os conhecimentos básicos 

da agricultura (plantio, cultivo, colheita) foram estratégias para garantir comida 

e renda financeira em casa, assim como foi o artesanato para o senhor 

Aurindo.  

O senhor Vando também domina conhecimentos musicais. Segundo 

Daurinha, ele “tem um conhecimento com a música por que é do quilombo de 

São Gonçalo. Lá ele aprendeu a tocar como uma forma de diversão, junto com 

sua família”. A música para o senhor Vando aparece como uma herança 

cultural, aprendida com seus pais, cultivada entre seus familiares. Segundo o 

senhor Vando, “São Gonçalo é um lugar bom de festa, de vadiar. O povo toca e 

dança até o dia amanhecer”. Esses saberes (trançado de cestas, a música e a 

agricultura) simbolizam na espiral, as artes e ofícios da ancestralidade do 

senhor Vando, do senhor Aurindo e da dona Tereza. A partir destes 

conhecimentos eles organizam suas vidas. 

As histórias da dona Ana e da dona Dêja se localizam, na relação 

vivencial dessa espiral, entre os mitos e as histórias de vida. Dona Ana e dona 

Dêja evidenciam o compartilhamento de “filosofias e cosmologias como um 

significante aspecto de uma história coletiva” (VESTA, 2005, p. 4). Suas 

histórias reverberam entre os moradores da comunidade, ecoam com sentido, 

são respeitadas, estão vinculadas ao sentimento religioso, algo tão valorizado 

pela comunidade. Dona Ana herdou o reisado com a função de cumprir uma 

promessa, assim como dona Dêja celebrando o Caruru também cumpre uma 

promessa.  
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Esses saberes partem de uma ancestralidade. Cada um desses polos (os 

mitos, os heróis e os símbolos, as artes e os ofícios) nutre a consciência de si 

mesmo e da ancestralidade. Todos os significados estão ligados por uma linha 

espiral que é a própria ciência da vida formando a identidade, ciência que parte 

da semente da sabedoria (PACHECO, 2006, p. 106). Segundo a professora 

Sueli, “os saberes são os valores passados por nossos avôs e pais. Esses 

saberes são também a cultura local”.  

As professoras estão conectadas à possibilidade de assimilar o 

conhecimento local com suas práticas docentes. Suas falas e a narrativa do 

desfile confirmam isso. Elas partem do pressuposto de que esses saberes 

informam sobre a cultura local e estabelecem vínculos de pertencimento entre 

os moradores e a comunidade. As professoras trazem com o desfile, o 

rompimento com as “fontes de conhecimento e formas de aprendizagem (...) 

limitadas a uma orientação de cânones euro-machistas e de classe média que 

tem a presunção de deter o conhecimento superior e a interpretação do 

pensamento” (VESTA, p. 2).  

O destaque do desfile, segundo Daurinha, era para a cultura local, para 

os costumes e saberes usualmente praticados na Casa de Pedra. Isso 

confirma a tentativa das professoras em considerar os saberes das artes e 

ofícios, das representações religiosas e da agricultura, como conhecimento 

legítimo e necessário para as crianças. Segundo o mestre africano Tierno 

Bokar Salif, 

 

a escrita é uma coisa, e o saber, é outra. A escrita é a fotografia do saber, 
mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança 
de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra 
latente em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em 
potencial em sua semente (SALIF apud PACHECO, 2006, p. 78). 

 

A sabedoria é uma herança que mulheres e homens carregam. Os 

processos e as escolhas nas nossas vidas adormecem ou despertam a 

atenção para esses conhecimentos. O que a pedagogia griô busca é levar de 

modo organizado esses conhecimentos para dentro da sala de aula. Sua 

metodologia inclui os mestres da comunidade a partir de uma construção 
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coletiva que investiga, registra e articula esses conhecimentos para, a partir 

das rodas (capítulo 1), construir e compartilhar os saberes locais.  

No desfile as professoras criam visualidades que giram em torno desses 

saberes e a partir disso fortalecem os vínculos de admiração e pertencimento 

da comunidade escolar com a Casa de Pedra. As professoras consolidam o 

diálogo entre os saberes produzidos na comunidade dentro de uma data oficial 

do calendário escolar, rígida, com fins cívicos e que atende às demandas 

formais de um currículo. Desse modo elas alinhavam os saberes provenientes 

da comunidade com a escola.  

Segundo Vesta (2005, p. 2), isso “é uma maneira de identificar que as 

pessoas sabem de onde seus conhecimentos vêm e como ele está conectado 

às instituições educacionais bem sucedidas”. A partir do todo vivido, das 

visualidades produzidas, das histórias compartilhadas e do desfile 

antropofágico, apresento as visualidades populares e os vínculos de 

pertencimento como reflexões finais em torno dos trânsitos entre os saberes da 

comunidade e a prática docente.  

 

3.4 Categorias de análise 

3.4.1 Visualidades populares  
 

O desfile antropofágico das professoras trouxe visualidades percebidas e 

construídas pela comunidade escolar como uma maneira de fortalecer um 

sentimento de pertencimento ao lugar.  A Cultura Visual é um campo de estudo 

que se dedica a investigar as experiências visuais mediadas por imagens, mas 

não só. Sua atuação também considera a tomada de consciência em relação à 

“força das determinações culturais da experiência visual, ou seja, o que 

chamamos de visualidade” (SÉRVIO, 2014, p. 201).  

Visualidade, segundo Sérvio (2014, p. 197), “trata da percepção como 

fato social, suas técnicas históricas e determinações discursivas (...) trata da 

parcela cultural da experiência visual, aquilo que é aprendido social e 

historicamente”. A visualidade aqui é entendida como uma “dimensão cultural” 

do olhar. Desse modo extrapola a noção de imagem, porque incorporam 
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modos culturais de ver, o que se pode/escolhe/proíbe ver. De acordo com 

Mitchell apud Sérvio (2014, p. 202) “discutir Cultura Visual inclui (...) além de 

imagens, tudo aquilo que vemos, olhamos, mostramos e exibimos, assim como 

o que escondemos, dissimulamos e nos recusamos a ver”. As professoras 

escolhem as representações que consideram marcantes para a comunidade e 

essa escolha do que mostrar implica ao mesmo tempo numa escolha daquilo 

que se deseja esconder. 

Essas visualidades, elaboradas pelas professoras para o desfile, são 

visualidades populares. Segundo Soares (2016, p. 6), os “trânsitos conceituais 

no âmbito das visualidades populares operam relações de produção, circulação 

e consumo das formas ditas populares”. São resultados de experiências 

construídas coletivamente e culturalmente envolvendo, segundo Guimarães 

(2014, p. 2352), “processos; dinâmicas; mobilidades; equilíbrios precários; 

organicidades tênues; inteligências em constante estado de adaptabilidade; 

conluios do aleatório com o intencional; demo/grafias artísticas e ecoartísticas”.  

As visualidades populares são os sentidos construídos pela comunidade e 

que revelam a organização daquele grupo, que revelam seus costumes, 

identidades e produzem mais sentidos. Apresento as visualidades do desfile 

nessa trama construída pelas professoras. Não pretendo, contudo, esgarçar a 

dimensão cultural da experiência visual desses elementos destacados por elas, 

mas sim apontar que elementos são estes que identifico como visualidades 

locais e populares nas imagens a seguir.  
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Naiele Luz, de 12 anos, foi escolhida pelas professoras para representar 

Nossa Senhora de Aparecida, marcando a presença da devoção católica na 

comunidade. Acredito que escolher Naiele para representar essa santidade 

religiosa não é acaso e demonstra a percepção das professoras para a 

importância e necessidade da presença das representações de identidade afro-

brasileiras nos espaços históricos, culturais e de formação.  

Figura 71: Nossa Senhora de Aparecida. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Kiara e Mário Eduardo são Maria Bonita e Lampião e entraram no desfile 

para representar os personagens históricos do cangaço brasileiro. Lampião, 

sergipano, liderou o maior grupo de cangaço do Brasil por 17 anos ao lado de 

Maria Bonita que era baiana. As professoras criaram o figurino dos 

personagens e colocaram os dois na ala “Estados do Nordeste” buscando 

representar acontecimentos históricos importantes para a formação do povo 

nordestino.  

Figura 72: Lampião e Maria Bonita. Foto: Cássia Oliveira (2016). 



141 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alex – o escravo - representa com altivez o povo negro historicamente 

escravizado. A partir da personagem “benzedeira”, Thais representa a 

sabedoria da cura herdada dos nossos antepassados griôs e mestres da 

tradição oral. As professoras evidenciam aqui o reconhecimento das heranças 

ancestrais dos povos negros, reforçando com isso os vínculos de identidade e 

pertencimento cultural. 

Figura 73: o escravo e a benzedeira. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Kauã e Nicole representaram os costumes culturais comuns ao estado da 

Bahia, na ala Estados do Nordeste. Uma vez mais as professoras reforçam o 

reconhecimento dos saberes ancestrais vinculados aos povos africanos.  

Figura 74: o capoeira e a baiana do acarajé. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Francisco veste o figurino montado pelas professoras para representar a 

figura do vaqueiro da caatinga. Por causa da espinhosa Jurema, planta nativa 

da região, os vaqueiros usam uma roupa encouraçada que protege a pele das 

ranhuras da Jurema. 
 

Figura 75: o vaqueiro. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Jhennefy carrega nas cestas confeccionadas pelo senhor Aurindo, a 

produção da agricultura familiar da região. Os morangos são produzidos por 

sua mãe e também professora da escola, Maria Inalva, conhecida por todos 

como Nalva. Os maracujás e as bananas são produzidas por dona Tereza e o 

café é produção da família da coordenadora Daurinha.   
 

Figura 76: agricultura familiar. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Rafaela e Franciele representam a devoção católica da comunidade na 

personagem da rezadeira. Quinzenalmente a igreja do povoado recebe a visita 

de um padre para a realização de uma missa dominical. Os moradores também 

se organizam em torno de novenas que reforçam as práticas litúrgicas 

católicas.  

Figura 77: a rezadeira. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 78: a rezadeira. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Michele, Maria do Alívio (na 1º foto), Letícia, Mônica e Michele (2º foto) 

estão representando a prática esportiva mais comum da região: o futebol. 

Existe uma grande movimentação de encontros em torno dos treinos e 

campeonatos organizados pelos moradores de cada comunidade, onde as 

mulheres tem uma decisiva participação na realização dos torneios e treinos.  
 

Figura 79: Futebol feminino. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

 

Figura 80: futebol feminino. Foto: Cássia Oliveira (2016).
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Suzana e João Victor representam a festa junina, uma das festividades 

mais esperadas e comemoradas entre os moradores locais. No dia 23 de junho 

as famílias montam suas fogueiras em frente suas casas e recebem os 

vizinhos para dançar ao som da sanfona.  
 

Figura 81: festa junina. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Aline carrega uma faixa com uma frase onde se lê “Caruru de Dêja”. As 

professoras reconhecem a importância da celebração religiosa mantida por 

dona Dêja para os santos Cosme e Damião. Anualmente dona Dêja recebe em 

sua casa os moradores da comunidade, em especial as crianças, para a 

celebração das orações e do ritual do Caruru. O Caruru de Dêja é, portanto, 

uma grande festividade local que reforça, entre os moradores da Casa de 

Pedra, os vínculos de admiração e pertencimento do povoado.  

 

Figura 82: Caruru da Dêja. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Todos os anos dona Ana monta em sua casa um gigantesco presépio 

como parte do cumprimento da promessa sustentada por sua família. Durante 

todo o período das comemorações natalinas até o dia do seu encerramento na 

noite do dia 5 de fevereiro, dia de reis, dona Ana recebe a visita de vários 

moradores em sua casa. As professoras constroem e reforçam com essa 

representação os vínculos de admiração e pertencimento à comunidade.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: o presépio. Foto: Cássia Oliveira (2016). 

Figura 84: Folia de Reis de Casa de Pedra. Foto: Cássia Oliveira (2016). 
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Por último trago a representação cultural que considero mais forte dentro 

dos acontecimentos da comunidade Casa de Pedra. A folia de reis realizada 

por dona Ana revelou ser a comemoração mais relevante para seus 

moradores. As professoras entendem a importância do reisado e convidam o 

próprio grupo para se representar no desfile.  

O que essas visualidades populares revelam em termos de ideário 

pedagógico construído pelas professoras são o reconhecimento e 

fortalecimento dos saberes desse lugar. As professoras reuniram nessas 

representações um conjunto de histórias, crenças, habilidades e 

conhecimentos provenientes das vivências comunitárias em Casa de Pedra.  

 

3.4.2 Vínculos de pertencimento 

Invisto na ideia de que os vínculos de pertencimento são construídos a 

partir dos sentimentos de admiração, respeito e consciência da importância dos 

mestres e de seus saberes para a comunidade. As professoras trabalham 

esses valores na escola. O desfile pode ser entendido como um ritual de 

vínculo entre escola e povoado para criar e fortalecer os sentimentos de 

admiração e valorização da cultura local. A partir do desfile as professoras 

expressam os saberes vividos e apreciados pela comunidade escolar, revelam 

a admiração evidenciando o forte elo estabelecido entre o povoado e a escola.  

Os vínculos de pertencimentos nos trazem o sentimento de fazer parte de 

um lugar, de se identificar, de se reconhecer nas práticas culturais, religiosas e 

sociais. Ricoeur defendeu a narrativa e a alteridade como um processo de 

construção de si. Contar nossas próprias histórias nos ajuda a pensar sobre 

quem somos, o que fazemos e o que pretendemos fazer. Ouvir as histórias da 

nossa comunidade, especialmente na infância, ajuda a construir referências de 

identidade que dialogam com a realidade dessas crianças. Aproxima-nos das 

histórias que formaram nosso povo, nossa cultura, nosso passado.  

Chimamanda Adichie compreendeu que suas personagens poderiam ser 

negras com cabelos crespos e agitados a partir do momento que entra em 

contato com as histórias que trazem as referências do seu povo e da sua 
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identidade. Por isso essa autora combate o perigo das histórias únicas, das 

histórias repetidas que narram apenas uma versão dos fatos. 

Quando a comunidade Casa de Pedra conta sua própria história, como 

aconteceu no desfile antropofágico das professoras, ela assume sua identidade 

religiosa, festiva, camponesa, negra e indígena. Segundo Vesta (2005, p. 3), a 

comunidade pode funcionar como um lugar de resistência ao oferecer assuntos 

e comportamentos que convidam ao diálogo, que rompem com as histórias 

únicas por meio do seu próprio narrar. O desfile é um ato de resistência e 

combate ao perigo das histórias únicas porque ele traz a experiência do “narrar 

a si mesmo” construído de modo colaborativo, com múltiplas vozes e a partir de 

um repertório de histórias e saberes locais que compõe a educação das 

crianças dessa comunidade, preparando-as para a comunidade mundial. Foi 

possível identificar nas visualidades produzidas pelas crianças elementos das 

vivências na comunidade. Elas registraram nas fotografias os mestres e 

mestras da Casa de Pedra, desenharam a árvore central da comunidade no 

muro da escola, cantaram junto com dona Ana os versos da folia, descobriram 

a origem do caruru e contaram suas histórias.  

O vínculo do pertencimento é construído a partir dessas relações e 

partilhas afetivas com as histórias desse lugar, no entanto Pacheco (2006, p. 

101) ressalta a importância de construirmos um projeto maior de educação. A 

autora problematiza questionando  

 

que projeto de identidade tem os educadores para o Brasil? O que 
sabem e o que vivem das lutas, glórias, mitos e sofrimentos pela 
formação de nossa identidade? Que abismos os separam, ou que 
pontes os vinculam aos seus educandos? A expressão da identidade 
não se completa na vivência afetiva e cultural que facilita o 
desenvolvimento da consciência de si e da ancestralidade. A 
expressão, aqui e agora, plena de significados étnico-culturais, exige 
uma missão do futuro. 

 

A autora da Pedagogia Griô, Lilian Pacheco, pergunta a nós, professoras 

e professores, o quanto estamos dispostos a construir e fortalecer uma 

pedagogia que consiga construir esses trânsitos entre os saberes comunitários 

e as escolas. Segundo a professora Luiza, os “saberes são vivências da 
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comunidade e devem ser conteúdos trabalhados dentro da escola porque são 

valores que despertam e fortalecem as crianças para o sentimento de 

pertencer a um lugar”. Trata-se de nos perguntarmos como podemos construir 

esses trânsitos, de modo que seja uma metodologia, uma pedagogia, um 

posicionamento político combativo diante do perigo das histórias únicas que 

nos afastam das versões silenciadas sobre nossas origens?  

 

Considerações Finais 
 

 Nesta pesquisa trabalhei para construir reflexões com a finalidade de 

pensar nas possibilidades de uma docência marcada pela presença de 

narrativas e saberes provenientes de outras fontes de conhecimento para além 

dos institucionais legitimados. Chamo de saberes institucionais legitimados os 

currículos com seus conteúdos direcionados para uma formação cujos 

interesses e demandas atendem a um público específico. A pergunta que deve 

ser feita ao pensar nos modelos educacionais é: a quem estes currículos 

servem e que tipo de pessoas eles desejam formar: “será a pessoa racional e 

ilustrada do ideal humanista de educação? Será a pessoa otimizadora e 

competitiva dos atuais modelos neoliberais de educação?” (SILVA, 2010, p. 

15). Para cada ideal desejado se aplicam modelos diferentes de currículos.  

A partir dessa questão trago minha própria experiência como professora, 

contextualizando situações que me fizeram pensar na importância de trazer 

para a sala de aula as narrativas e os saberes enviesados excluídos dos 

currículos. A partir disso discuti os valores dos saberes comunitários 

representados nas ações do “contar e ouvir histórias”. Esses valores giram em 

torno das possibilidades de construção de um “si”, um “eu”. A partir das 

histórias que conto sobre minha vida ou das histórias que ouço, estabeleço 

relações de identidade, vínculos de pertencimento, admiração e 

reconhecimento do meu espaço no mundo. Integro-me assim a um lugar, a um 

grupo, a uma identidade.  

Discuto a importância dessa experiência dentro de um cotidiano escolar. 
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A Pedagogia Griô aparece como uma metodologia capaz de construir esses 

trânsitos narrativos e de aprendizado entre os saberes de uma comunidade e 

uma atuação docente. Em sua metodologia as rodas aparecem como 

elementos fundamentais para a construção de pontes. Nessas rodas são 

inseridos os mestres e mestras da comunidade com seus saberes ancestrais 

que são transmitidos a partir de oficinas e brincadeiras. São rodas de vínculo e 

aprendizagem. 

Durante o trabalho de campo observei na atuação das professoras da 

escola um processo iniciado com metodologias próprias, de valorização dos 

saberes locais. Essa metodologia se destacou especialmente no desfile 

organizado por elas, mas não só. Na produção visual construída com as 

crianças é possível notar a presença de uma formação educativa cuja 

valorização dos saberes norteia os processos de aprendizados conduzidos 

pelo corpo docente: Suzana canta os reis com dona Dêja; Francisco desenha a 

árvore central da comunidade; Maique registra num desenho elementos 

importantes como a fogueira (São João), um pé de Jaca e o presépio de dona 

Ana; as crianças entendem que os mais velhos são os contadores de histórias 

quando saem para fotografar com a pinhole. Estes são pequenos indícios de 

um processo já inaugurado na escola, o dos trânsitos dos saberes.  

O desfile, contudo, ainda é a maior indicação dessa ligação entre a escola 

e a comunidade, evidenciando a formação de vínculos entre os estudantes da 

escola e a Casa de Pedra. As professoras se tornam mediadoras dessas 

histórias que contam o passado da comunidade e que ao mesmo tempo 

possibilitam que as crianças construam sua própria história, na medida em que 

as histórias do seu lugar revelam um pouco das historias das suas vidas. 

Segundo Vesta (2005, p. 3), “os lugares têm importância pedagógica por serem 

contextos mais amplos de vivência nos quais a educação tem o seu papel”. 

Diante disso, considero a contextualização como elemento fundamental 

para o processo de inserir os saberes nos espaços de formação. O que quero 

dizer com isso é que talvez não fizesse sentido levar todos os saberes da Casa 

de Pedra para uma escola cujo contexto é extremamente outro. Nas escolas 

onde trabalhei, por exemplo, o reisado ou o caruru não teriam a força e nem 
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despertariam o sentimento de pertencimento nos estudantes exatamente pelo 

fato de que esse saber não faz parte de suas vivências. 

O desfile comprova isso quando consegue reunir em torno de si ouvintes 

que compartilham aquelas histórias contadas – tanto o é que na plateia estava 

dona Dêja e desfilando estava dona Ana.  O desfile é um evento transgressor e 

antropofágico, que carrega em si as referências narrativas das professoras. 

Toda produção visual foi elaborada por elas, desde o figurino das 

representações até a concepção das alas temáticas, assim como a escolha das 

legendas para as fotos até a decisão de que personagens levariam para o 

desfile. 

As professoras evidenciaram a centralidade desse evento durante as 

conversas por meio das cartas e a troca de mensagens que seguiu 

acontecendo via internet após o trabalho de campo. Elas queriam construir 

uma narrativa de valorização da cultura local e o fizeram em uma data cívica, 

rígida e excludente. Para Alves (2001, p. 13), “há um modo de fazer e de criar 

conhecimento no cotidiano, diferente daquele aprendido, na modernidade, 

especialmente, e não só, com a ciência” e essa possibilidade metodológica de 

construir conhecimentos provenientes desses outros lugares não científicos, 

passa pela valorização dos saberes locais, comunitários. A Pedagogia Griô 

mostra que isso é possível e as professoras da escola também. 

Essa atuação docente que valoriza os saberes e cria vínculos entre as 

crianças e os conhecimentos desse lugar, fortalece e ressignifica também as 

questões referentes às discussões dos estereótipos construídos em torno da 

vida no campo. As crianças participam de uma educação que afirma as 

relações de pertencimento, reconhecendo seus saberes e a partir deles 

construindo novas referências do que é a vida camponesa, num processo 

possível de desconstrução de dualismos entre o rural e o urbano.  

Vejo que para pensar em metodologias que trabalhem com os diferentes 

saberes é fundamental conhecer o contexto e despertar vínculos de 

pertencimentos nos estudantes. Como seria uma metodologia construída com 

esse fim numa escola privada de uma cidade como Goiânia? Teriam sentidos e 

reconhecimentos para uma escola circunscrita nestas características os 
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mesmos saberes e vivências de uma escola como a de Casa de Pedra? 

Suspeito que não e diante disso afirmo que como professora devo partir do 

exercício primeiro de mapeamento dos saberes e vivências em que esta escola 

se insere. A partir do conhecimento do contexto, estabeleço um processo de 

criação de vínculos de pertencimentos para projetar metodologias possíveis 

que incluam estes saberes enviesados no cotidiano escolar. Em tempo: 

importante tanto quanto o que foi dito acima é se perguntar que contextos são 

silenciados nas escolas de uma maneira geral? Que contextos são 

invisibilizados ou desvalorizados?  

O tempo destes estalos se concretiza com a distância da pesquisa de 

campo. Inserida nas ações da escola, como pesquisadora que age, mal via ou 

supunha que ali naquele cotidiano escolar um exercício metodológico havia 

sido iniciado e contemplava os saberes locais. O processo da pesquisa é 

certamente um dos grandes resultados positivos. De fato, é por essa 

experiência de ir, vir e voltar, ver bem de perto e depois tomar a devida 

distância, que alguns desses entendimentos pontuados aqui começaram a se 

delinear como possíveis considerações finais para uma pesquisa que se abre e 

deseja seguir reverberando e amadurecendo. 

A percepção atual que tenho da comunidade é a de um espaço que 

demarca seus conhecimentos e reconhece a sua importância por isso. Um 

conjunto de narrativas e saberes se destacaram e essa relevância foi dada por 

seus próprios moradores, que são os autores de suas histórias, que contam de 

modo elaborado os acontecimentos mais importantes de suas vidas.  

A experiência da investigação me faz desejar uma prática docente de 

pequenos rompimentos com as grades curriculares. Entendo a partir daqui a 

necessidade de incorporar, à minha iniciada experiência como professora, a 

prática de uma pedagogia que assuma metodologias inclusivas.   

A construção de metodologias inclusivas depende de rompimentos com 

as histórias únicas, depende de um corpo docente que tenha posicionamento 

político decolonial, exige desobediências diárias contra o que está 

secularmente imposto. Depende também da importância que as narrativas e os 

saberes possuem e dos sentimentos de pertencimentos que essa relação 
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desperta entre aqueles que compartilham os espaços de vida e formação.  

Pensar e viver esta pesquisa me desloca, enquanto professora, para uma 

experiência docente de construção coletiva, contextualizada e politicamente 

assumida.  
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Anexo 1: aprovação no comitê de ética.  
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Anexo 2: TALE TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
 

“Casa de Pedra: a construção de uma experiência docente da oralidade à visualidade”? 

Você quer participar das brincadeiras desta pesquisa: Se disser SIM, pinte uma 

fotografia aqui embaixo. Se disser não, deixe a folha em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

Assine seu nome aqui 

________________________________________ 

 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 

________________________________________ 
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Anexo 3: TCLE para os pais e as mães. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você/Sr./Sra. (ou o/a seu filho/filha) está sendo convidado(a) a participar, 

como voluntário(a), da pesquisa intitulada “Casa de Pedra: a construção de 

uma experiência docente da oralidade a visualidade”. Meu nome é Cássia 

Oliveira, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é na 

docência, sou professora. Após receber os esclarecimentos e as informações a 

seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 

que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à  pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora responsável, via e-mail (cassiaeoliveira@gmail.com) e, inclusive, 

sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) 

telefônico(s): (62)9 9824-9730 / (77)9 9943-4797 Ao persistirem as dúvidas 

sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá 

fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215  

O projeto de pesquisa “Casa de Pedra: a construção de uma experiência 

docente da oralidade a visualidade” acredita que é importante estudar as 

narrativas orais (contações de histórias) porque somos as histórias que 

contamos, nos formamos, aprendemos e conhecemos a partir do ato de ouvir e 

contar histórias. Queremos entender como isso pode ser importante na sala de 

aula, quando nossas crianças estão em processos de aprendizagens e 

produção de conhecimento. Os objetivos desta pesquisa são os de investigar 

as maneiras pelas quais as oralidades e visualidades ajudam a construir uma 

experiência docente, ou seja, como as professoras e professores também 

fazem uso das histórias na hora de ensinar algum conteúdo. Queremos 

também entender os vínculos entre a oralidade e a imagem, quais seriam as 

interseções entre as narrativas orais e visuais e de que maneira as narrativas 

orais podem suscitar representações imagéticas.  
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Para realizar esta pesquisa, iremos desenvolver oficinas de contação de 

histórias onde as crianças que participarem contarão suas histórias que 

poderão ser registradas por meio de uma gravação de áudio ou vídeo. Após a 

construção desse coletivo de histórias, faremos entrevistas com cada um para 

saber sua opinião sobre esse momento. Serão feitas cópias destes áudios e 

vídeos.  No segundo momento vamos realizar uma oficina de fotografia em que 

cada participante irá fazer sua fotografia para contar sua história. O registro 

desse momento será feito a partir das fotografias das crianças e, portanto estas 

imagens poderão ser veiculadas para apresentar a pesquisa. Neste caso 

precisamos saber se Você/Sr./Sra. autoriza o uso das imagens de seu / sua 

filho/filha. Para nos informar, preencha abaixo a opção desejada: 

(        ) Permito a divulgação da imagem do meu / minha filho / filha nos 

resultados publicados da pesquisa; 

(    ) Não permito a publicação da imagem do meu / minha filho / filha nos 

resultados publicados da pesquisa. 

A pesquisa será feita a partir de entrevistas, conversas e brincadeiras e o 

único desconforto possível que seu / sua filho / filha possa sofrer será de 

constrangimento por sentir vergonha de falar em público, ou por ainda não 

haver muita proximidade com o pesquisador, no entanto, essa relação será 

construída e fortalecida diariamente e a criança que participar poderá ter 

contato com oficinas de fotografia e histórias que contribuirão para seu 

processo de aprendizado escolar. Faremos todas atividades na escola para 

que não haja gastos, mas caso seja necessário todos os gastos da pesquisa 

serão de responsabilidade da pesquisadora. 

Garantimos o sigilo, ou seja, a descrição sobre aquelas crianças que não 

quiserem ser identificadas na pesquisa, no entanto, gostaríamos de saber se 

Você/Sr./Sra. autoriza que durante a escrita do projeto o nome de seu / sua 

filho / filha apareça na pesquisa. Assinale abaixo a opção que você deseja: 

(    ) Permito a identificação meu / minha filho / filha nos resultados 

publicados da pesquisa; 
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(      ) Não permito a identificação meu / minha filho / filha nos resultados 

publicados da pesquisa. 

Esclarecemos ainda que a qualquer momento Você/Sr./Sra. poderá se 

recusar a participar ou retirar o consentimento da participação de seu / sua filho 

/ filha, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Também 

estarão resguardados a garantia de expressa liberdade da criança participante 

de se recusar a responder questões que lhe causem constrangimento nas 

entrevistas. Caso ocorra algum tipo de dano ao seu / sua filho / filha, 

Você/Sr./Sra. poderá pleitear reparação aos danos imediatos ou futuros, 

decorrentes da participação da pesquisa. 

 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, 

................................................................................................................., 

inscrito(a) sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, 

permito a participação do meu/minha filho/filha no estudo intitulado “Casa de 
Pedra: a construção de uma experiência docente da oralidade a visualidade”. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que a participação do 

meu/minha filho/filha nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Cássia Oliveira, 

sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação do meu/minha 

filho/filha no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a participação do meu/minha filho/filha no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

__________________________________________________________ 



169 
 

Assinatura por extenso do(a) participante 

__________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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Anexo 4: TCLE para professoras e membros da comunidade. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa intitulada “Casa de Pedra: a construção de uma experiência docente 

da oralidade a visualidade”. Meu nome é Cássia Oliveira, sou a pesquisadora 

responsável e minha área de atuação é na docência, sou professora. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas 

vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

(cassiaeoliveira@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, 

através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)9 9824-9730 / (77)9 

9943-4797 Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215 

O projeto de pesquisa “Casa de Pedra: a construção de uma experiência 

docente da oralidade a visualidade” acredita que é importante estudar as 

narrativas orais (contações de histórias) porque somos as histórias que 

contamos, nos formamos, aprendemos e conhecemos a partir do ato de ouvir e 

contar histórias. Queremos entender como isso pode ser importante na sala de 

aula, quando nossas crianças estão em processos de aprendizagens e 

produção de conhecimento. Os objetivos desta pesquisa são os de investigar 

as maneiras pelas quais as oralidades e visualidades ajudam a construir uma 

experiência docente, ou seja, como as professoras e professores também 

fazem uso das histórias na hora de ensinar algum conteúdo. Queremos 

também entender os vínculos entre a oralidade e a imagem, quais seriam as 

interseções entre as narrativas orais e visuais e de que maneira as narrativas 

orais podem suscitar representações imagéticas.  
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Para realizar esta pesquisa, iremos desenvolver oficinas de contação de 

histórias onde as crianças que participarem contarão suas histórias que 

poderão ser registradas por meio de uma gravação de áudio ou vídeo. Após a 

construção desse coletivo de histórias, faremos entrevistas com cada um para 

saber sua opinião sobre esse momento. Serão feitas cópias destes áudios e 

vídeos.  No segundo momento vamos realizar uma oficina de fotografia em que 

cada participante irá fazer sua fotografia para contar sua história. O registro 

desse momento será feito a partir das fotografias das crianças e, portanto estas 

imagens poderão ser veiculadas para apresentar a pesquisa. Neste caso 

precisamos saber se Você/Sr./Sra. autoriza o uso das suas imagens. Para nos 

informar, preencha abaixo a opção desejada: 

(       ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados 

da pesquisa; 

(   ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados 

publicados da pesquisa. 

A pesquisa será feita a partir de entrevistas, conversas e brincadeiras e o 

único desconforto possível que você possa sofrer será de constrangimento por 

sentir vergonha de falar em público, ou por ainda não haver muita proximidade 

com a pesquisadora, no entanto, essa relação será construída e fortalecida 

diariamente. Faremos todas atividades na escola para que não haja gastos, 

mas caso seja necessário todos os gastos da pesquisa serão de 

responsabilidade da pesquisadora. 

Garantimos o sigilo, ou seja, a descrição sobre sua participação caso 

você não queira ser identificada na pesquisa, no entanto, gostaríamos de saber 

se você autoriza que durante a escrita do projeto o seu nome apareça na 

pesquisa. Assinale abaixo a opção que você deseja: 

(     ) Permito minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(   ) Não permito minha identificação nos resultados publicados da 

pesquisa. 
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Esclarecemos ainda que a qualquer momento você poderá se recusar a 

participar ou retirar o consentimento da sua participação, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma. Também estarão resguardados a garantia 

de expressa liberdade para se recusar a responder questões que lhe causem 

constrangimento nas entrevistas. Caso ocorra algum tipo de dano você poderá 

pleitear reparação aos danos imediatos ou futuros, decorrentes da participação 

da pesquisa. 

 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu,.............................................................................................................., 

inscrito(a) sob o RG/CPF......................................................., abaixo assinado, 

aceito participar do estudo intitulado “Casa de Pedra: a construção de uma 

experiência docente da oralidade a visualidade”. Informo ter mais de 18 anos 

de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

responsável Cássia Oliveira, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da 

minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com participar do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 
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__________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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