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RESUMO

Esta dissertação busca trazer olhares para as experiências e uma escuta atenta das crianças do

Alto da Pombas, em Salvador-BA, um bairro de classe popular de maioria negra, contribuindo

na perspectiva de entendê-las como sujeitos  e protagonistas.  A pesquisa foi  norteada pela

abordagem  etnográfica,  multirreferencial  e  o  pensamento  decolonial  como  ancoragens

metodológicas. Sendo as formas de aprendizado das culturas populares base para a construção

das ações de escuta junto as crianças. O trabalho reflete sobre a importância e a necessidade

de entender as crianças como protagonistas nas relações e dentro dos contextos educativos,

pensando a partir de uma não hierarquização dos saberes e reconhecendo a multiplicidade das

maneiras de produzir e viver os conhecimentos que existem em nosso contexto. Questões

como: de que maneira a atuação das crianças apresenta caminhos de reflexão agregadora e

inovadora  para  agir  sobre  a  prática  educativa  dentro  de  um contexto  não hierarquizante?

Como  podemos  escutar  verdadeiramente  as  crianças  trazendo  as  contribuições  que  elas

protagonizam? Que mensagens sobre cuidado, atenção e relação não hierárquica as crianças

nos apresentam? A partir dos resultados e com base na articulação entre teoria e vivência foi

possível compreender a importância da escuta e da construção conjunta com as crianças, uma

ética de coexistência que respeita as singularidades sem hierarquizá-las.

Palavras chave: criança, culturas populares, educação, protagonismo



ABSTRACT

This dissertation, tooks for bringing a view to the experiences and a careful listening of the

children from Alto das Pombas, Salvador-BA, a popular class neighborhood with the majority

of its population constituted of black people, contributing on the perspective of understading

them as subjects and protagonists. The research was guided by the ethnographical approach,

multirreferencial and the decolonial thought as methodological basis. The ways of learning of

the  popular  cultures  being  the  base  for  the  construction  of  the  listening actions  with the

children. The work thinks over the importance and the need of understanding the children as

protagonists  in  the  relations  and  inside  the  educational  contexts,  thinking  from  a  non-

hierarchical view of knowledge and recogninzing the multiplicity of ways of producing and

living  the  knowledges  exisiting  in  our  context.  Issues  like:  in  which  way the  children  is

performance shows ways of aggregating and innovative thinking to act over the educational

practice within a non-hierarchical context? How can we truly listen to the children bringing

the  contributions  of  which  they  lead?  Which  messages  about  care,  attention  and  non-

hierarchical  relation  they  present  to  us?  From  the  results  and  based  on  the  articulation

between  theory  and  living  experience  was  possible  understading  the  importance  of  the

listening and the conjunct construction with the children, a coexistence ethics which respects

the singularities without ranking them.

Keywords:  children, popular cultures, education, protagonism
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APRESENTAÇÃO

“rito de fertilidade:
o ramo de ouro
as moedas no caixa

apesar da escrita ou qualquer suporte, autor
& texto  suportam  a linguagem  e a  língua.
se  algum  desvio   torce-lhes   a  superfície,
autor  &  texto vêem aí as coisas  e  dizê-las
(em  palavra  som  imagem  corpo)   é  uma
questão    entre   outras,    autor    &   texto
negociam o abismo ou melhor: a montagem
para trazê-lo às retinas”
Les  hommes-bêtes  (notas  para  um  etnógrafo),
EDIMILSON DE ALMEIDA PEREIRA 

O processo da pesquisa envolve um processo criativo que passa por inúmeras escolhas,

dentre elas a do estilo da escrita. Apesar desse estilo ser quase um dado quando pensamos no

caráter  do  texto  de  dissertação,  o  que  apresento  aqui  segue  um  processo  de  ser/sendo,

inconcluso, porém não inacabado. A forma que o trabalho necessita para que possa expressar

a potência que o contexto e os sujeitos de pesquisa têm só aparece em sua plenitude com a

participação do leitor.

Um exercício do presente texto é o ir despertando sentidos e sensibilidades para chegar

até uma escuta real da contribuição das crianças em meu trabalho, um processo que também

vivi no decorrer da pesquisa. Foi desejosa de que esse processo fique também expresso no

texto aqui escrito que este trabalho foi elaborado. O campo, as vivências e o contexto são

tecido  para  o  alinhavo  dos  termos  e  as  reflexões  aqui  elaboradas,  sendo  que  há  uma

preponderância  da  narrativa  e  tudo que  perpassa  o  corpo.  O corpo  e  seus  sentires  como

instância primeira para possibilitar a pesquisa, afinal é por ele que perpassa a vida, ele que

possibilita a existência.

O  corpo  antecede  a  experiência  como  realidade  ontológica,  mas  o  corpo  não
prescinde  da  existência.  Aqui  não  há  hierarquia.  Aqui  tem  vivência.  Talvez  …
sabedoria. (OLIVEIRA, 2005, p.65)

O corpo, como proposto por Eduardo de Oliveira, diz respeito à experiência corpórea

afrodescendente e congrega a construção de uma filosofia da ancestralidade. O corpo é como

território em que as experiências se levantam, ele não existe num vazio e nem sozinho, está

vinculado também a um território, aos outros e à comunidade e isto é de suma importância

para a reflexão deste trabalho. 

Há muitas formas de se contextualizar um lugar, ou uma pesquisa, aqui vou tentando
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fazê-lo de forma a deixar que emerjam os “sentires”, bem como todo um arcabouço subjetivo

despertado no processo da pesquisa. Trato de um espaço e um tempo que são coletivos, no

qual  as  pessoas  que  o  constroem  e  fazem  parte  dele  vão  dando  sentidos,  os  quais  vão

concretizando um lugar e um tempo que busco registrar aqui. Por isso, durante o texto há

momentos descritivos da itinerância e os caminhos que são trançados para a concretização da

pesquisa.  Sendo  um texto  do  presente,  tanto  quanto  quero  presentificar  a  existência  das

crianças.

Um texto, e, também, este trabalho, é sempre uma parte uma das muitas edições que

podem ser feitas a respeito de uma temática. Apresentar determinado recorte tem ligação com

um propósito pelo qual o trabalho é feito, que, no caso deste trabalho, é o somar esforços para

a construção de uma escuta ativa, sensível, atenta e respeitosa para com as crianças no geral e,

sobretudo, as crianças negras em contextos populares.

A  introdução,  mostra  um  pouco  do  trajeto  pessoal  que  delineou  os  contornos  da

pesquisa.  O seu  caminho formativo,  o  primeiro  encontro  com o campo,  a  proposição  do

anteprojeto e parte de suas transformações. Já no primeiro capítulo é trazida um pouco da

trajetória da pesquisa, desde as primeiras incursões no campo e as escolhas metodológicas.

O segundo capítulo  apresenta  conceitos centrais no desenvolvimento da pesquisa, se

debruça  mais  acerca  das  perspectivas  que  vou  adotando  sobre  alguns  termos  caros  a

construção da pesquisa. Reflete sobre os diálogos que se estabelecem entre os termos a partir

do  alinhavo  que  é  proposto  com a  pesquisa.  Criança,  educação  e  culturas  populares  são

termos bastante caros às ciências humanas como um todo e há muitas abordagens a serem

feitas com relação aos mesmos e seus entrecruzamentos, por isso, nesse capítulo trago um

pouco de que contornos são os dados na pesquisa em específico.

O terceiro  capítulo,  Pés  no  chão  e  sentidos  atentos:  o  bairro  do  Alto  das  Pombas,

contexto e experiência,  é momento de aprofundamento sobre o contexto do bairro do Alto das

Pombas. Com caráter descrito para ambientar a leitora para adentrar as vivências em campo,

que vão sendo apresentadas de maneira mais aprofundada no capítulo quatro,  Os tempos da

pesquisa. O campo de modo mais denso é apresentado a partir das produções e contribuições

das crianças neste capítulo. Por fim o quinto e último capítulo, Passos de uma conclusão, que

nada mais é que um novo ponto de partida, na qual a reflexão a partir do construto do texto e

da pesquisa é compreendida como uma etapa do processo encerrada no papel para seguir na

vida.   
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INTRODUÇÃO

A.  Caminhos da pesquisa: subjetividade e construção de temas

O  caráter  subjetivo  é  parte  importante  da  construção  da  pesquisa,  portanto  sigo

apresentando a  quem lê  um pouco de  como chego ao recorte  dessa pesquisa a  partir  do

trançado do meu caminho formativo. Elucidar o despertar das motivações das escolhas de

recorte  e  campo  da  pesquisa  vem  por  meio  de  uma  memória  retrospectiva  focada  em

elementos trazidos para evidenciar, lembrar ou forjar, o caminho que é trilhado.

A centralidade  da  pesquisa  está  na  perspectiva  das  crianças,  nesse  sentido,  cabe

ressaltar que não me senti capaz de remontar as minhas memórias aos tempos da criança que

fui sem ser de forma leviana. A perspectiva da criança trazida no texto é majoritariamente

daquelas com quem convivi, da que fui e é parte de mim hoje,  tempo é no presente.

A  memória  chegou  primeiro  remontando  minhas  experiências  com  espaços  de

educação. A escola pública, é um local por qual transito desde a infância, entrei aos 4 anos e

até  hoje é um espaço por onde transito.  Primeiro fui  aluna e  depois  educadora.  A minha

relação como educadora na escola veio por meio de um processo formativo junto às culturas

populares e  a projetos que se inseriam na militância e proposição de diálogo desses dois

universos de saberes de modo não hierarquizado.  

Em todas as relações que tive com a escola, desde aluna à educadora, o elemento que

se manteve presente em minha memória foi o de aprendizado, a de aprendiz que sou desse

espaço, das pessoas e das relações que por ele perpassam, principalmente as crianças que

representam sua maioria. No processo de ocupar espaços na escola, passei a ver o material

humano da qual ela dispõe como sua maior potência, seja para manter ou para transformar. As

crianças, quando falamos de educação básica, são as que mais pulsam. O ideário é de que as

crianças dentro das escolas são o futuro, no sentido de empreenderem as transformações de

mundos que todos sonham, porém na maioria das vezes elas não têm papel ativo reconhecido

no estabelecimento das demandas e na possibilidade da fala para elaboração de estratégias

para transpor as problemáticas que são reproduzidas, assim como produzidas, na escola.

Ailton Krenak em entrevista tratando sobre as questões sobre sustentabilidade aborda

o papel das crianças no incômodo que vem afetando o mundo como um todo no que diz

respeito a manutenção das desigualdades e ataques ao meio ambiente perpetuados pela nossa

12



forma de vida. Sobre a relação das crianças com a escola diz:

Eu acredito que é bem provável que na próxima década as crianças não queiram ir
para  as  escolas,  não  aceitem ir  na  escola,  porque eles  vão  entender  que  é  uma
continuidade do esquema. É isso que os meninos e meninas estão fazendo, estão
dizendo ao mundo que os adultos falsificam uma narrativa sobre o mundo, e eles
não querem. Eles dizem: os adultos traíram nossa geração, as autoridades mentiram.
(KRENAK, 2020)

As crianças desde de muito cedo, por exemplo, têm clareza sobre o que gostam na

escola, o caráter público, coletivo e fora da ordem familiar que representa a escola é percebido

como uma novidade na vida das crianças, como um espaço que oportuniza a vivência de laços

de amizades com outras crianças e com outros adultos, outros afetos e encontros (Silveira,

2006).  Porém, raramente a criança é entendida enquanto produtora de discurso sobre si  e

sobre  os  conteúdos  que  entendem como  necessários  na  construção  de  seu  conhecimento

escolar e do mundo.

A educação circunscrita ao espaço escolar se tornou mais ampla em minha caminhada

depois do despertar trazido pelo contato com as práticas e brincadeiras das culturas populares

e  as  pessoas  que as  constroem viabilizados sobretudo pela  minha inserção no Girafulô –

Grupo de Práticas e Pesquisa em Danças Brasileiras1 e o encontro com mestres e mestras das

culturas populares.  Quando cheguei a Salvador segui buscando junto a pessoas e espaços a

aproximação com as culturas populares, assim passei a ser parte do A Corda Samba de Roda que

desenvolve atividades artístico culturais no bairro de Tubarão no subúrbio ferroviário com

base  no  samba de  roda.  Fui  presenteada  com o encontro  com Mestre  Nelito  que  dividiu

comigo cotidiano e a construção de oficinas de samba chula para comunidade acadêmica,

lugar em que ele cantava, tocava e contava histórias sobre sua vida e os entrelaçamentos com

o samba chula2. Assim como dentro do contexto acadêmico busquei minha aproximação com

o  Grupo  de  Pesquisa  Griô:  Culturas  Populares,  Ancestralidades  e  Educação,  parte  da

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 

O aprendizado empreendido no cotidiano da prática se dá no encontro. Pedro Abib

(2017) ressalta que “os processos de transmissão de saberes, presentes no universo da cultura

popular, têm como base para sua efetivação, a vivência em comunidade.” (2017, p. 212).

1Girafulô  é  um  Grupo  de  pesquisa  e  prática  em  danças  brasileiras  que  se  permeia  pelos  aprendizados
provenientes  das  culturas  populares,  realizando  vivências  com  diversos  grupos  tradicionais.  A partir  das
experiências e dos aprendizados trocados realiza apresentações e vivências que buscam a interação e a troca de
aprendizados com o público. Atua em diversos espaços de aprendizado.
2 O samba chula é uma vertente do samba tradicional do Recôncavo baiano característico, também chamado
samba de viola e samba amarrado. 
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Essas vivências permitem um olhar para os saberes mobilizados pelas culturas populares que

não aquele hegemônico de pouco prestígio social por se tratarem de práticas protagonizada

por sujeitos e modos de vidas que não são o dominantes em nossa sociedade, como o são os

modos afro-indígenas de vida. 

O entendimento dos saberes provenientes dessas práticas como importantes para lidar

com o mundo e as  pessoas  a  minha volta,  dando aos  afetos  e  sentidos  outra  relevância,

contribuiu  para  a  criação  de  um  novo  padrão  de  relação  com  o  mundo  e  com  os

conhecimentos  que  dele  fazem parte.  Encontrar  com as  práticas  das  culturas  populares  e

entender os saberes que elas traziam consigo preponderantemente para a construção de um

mundo onde coubessem mais existências, fez com que eu tivesse um olhar novo às práticas

educativas bem como às pessoas que fazem parte dela.

Uma nova perspectiva que deixou de trazer apenas um caráter racionalista para aquele

ambiente e aguçava os sentidos, as nuances, os afetos. Tais vivências foram centrais para que

a potencialidade da escuta às crianças na construção de espaços educativos e conhecimentos

pudesse ser buscada como forma de expressão deste trabalho. Como educadora e dançadeira,

minha preocupação utilizando das brincadeiras dançadas dentro dos processos educativos é

com as pessoas que dançam, mais do que com a forma da dança, é mais com a vida, o modo

de viver, com os saberes que são expressos naquela dança e não com sua técnica. Atitude que

motiva, também, meu movimento junto as crianças, inclusive, como pesquisadora.  Sou uma

educadora que desde desse lugar pude visionar a educação como um caminho de liberdade e

de  possibilidade  de  conhecimentos  múltiplos,  horizonte  em que os  ambientes  formais  de

educação pelo qual passei na condição de aluna não me deram. Mas os ambientes educativos

de partilha de saberes e conhecimentos, sobretudo em diálogo com mestres e mestras das

culturas populares, sim.

A formação acadêmica em Ciências Sociais, focando sobretudo na antropologia, me

apresentou  uma  ciência  libertadora  e  multiplicadora  de  perspectivas  não  hierarquizantes.

Assim como a educação, a antropologia só existe com o outro, a existência necessariamente

compartilhada me remete as necessidades da educação e seus desdobramentos, apesar de seu

contexto colonialista (RESTREPO, 2007), a mim ela chegou somada às vivências com as

culturas populares e comprometida com uma educação não hierarquizante. Foi essa mesma

ciência  que  me  permitiu  deixar  transbordar  um  olhar  ao  detalhe,  às  pequenezas  que  a

antropologia permite transformar em informação relevante e necessária à comunicação com o
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outro e da qual a relação entre adultos e crianças muitas vezes carece.

A escolha  por  me  apresentar  de  tantas  maneiras  passa  pela  dimensão  subjetiva  da

pesquisa não ser perdida de vista para quem lê e se afeta por esse texto, e ela é parte da análise

do  trabalho  como um todo.  Mais  do  que  uma análise  acabada,  compartilho  as  reflexões

trazidas pela experiência junto às crianças a partir de uma transformação na postura do estar

com elas e na construção de um ambiente de trocas menos hierarquizadas para a construção

do ambiente educativo. A longa incursão aos caminhos de minha vida formativa apresentada

acima não se faz em vão, a tentativa é, desde já, ir trazendo à tona os contornos da itinerância

da pesquisa que vem sendo feita. Acredito que ela perpassa e transita por esses caminhos que

delineei aqui, bem como os traçam.

B. Projeto inicial 

A proposta inicial de pesquisa do mestrado foi se construindo na ânsia por adentrar a

educação por meio do espaço escolar, dialogar e construir com ele, quase como uma ideia

fixa. Isso se pautou pela compreensão de que a educação é algo que extrapola os muros ou o

espaço escolar e também não deixando de “reconhecer o peso da escola como instituição

social e como espaço-tempo forte que atravessa vidas e gerações em diferentes lugares do

mundo”  (GOMES,  2010,  p.8).  Porém,  no  decorrer  da  vida  e  da  pesquisa  o  contexto  da

educação escolar foi ficando mais distanciado, o que fica expresso ao longo do trabalho.

O título do anteprojeto era “Memória e protagonismo da criança: luta de mulheres

negras e saberes comunitários no contexto escolar da comunidade do Alto das Pombas”, tinha

por  objetivo,  nesse  momento,  dialogar  com o   histórico  do  bairro  marcado  pela  luta  de

mulheres, a criança como sujeito ativo na construção dos espaços dos quais fazem parte e a

escola  como  espaço  permeado  por  esses  fatores.  Buscando,  assim,  trazer  o  debate  das

questões  étnico  raciais  e  o  protagonismo  de  sujeitos  silenciados  na  sociedade

hegemonicamente: crianças e mulheres negras. Assim, seria trazido o contexto do bairro no

qual cheguei, conhecendo um grupo de mulheres cuja liderança era também diretora da escola

de  ensino  básico  da  comunidade  e  buscava  trazer  para  a  dinâmica  escolar  as  questões  e

reivindicações necessárias a melhoria da comunidade. 

As contribuições trazidas pelo cursar do mestrado e sobretudo a pujança das crianças
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no processo foram deixando evidente a percepção de que era necessário um recorte  mais

rente.  A pesquisa empreendida,  desde a sua concepção, visava contribuir  na discussão de

quais são as contribuições das formas de ensinar, baseadas e pensadas desde as práticas e

saberes  comprometidos  com  a  criança,  reconhecendo  suas  potências.  Isso  foi  o  que  se

manteve. 

C. Passos da pesquisa

Traçar  as  linhas  da caminhada da  pesquisa não é  tarefa muito  fácil,  principalmente

tendo nas entranhas  da escrita  um fluxo que de alguma forma me toma tentando dar  um

sentido linear à caminhada. Ser sincera com os múltiplos caminhos que se entrecruzam e/ou

se encerram ao longo do caminho não é fácil.  O tempo vivido no agora é onde gesto as

reflexões,  reverberações  de  antes  e  que  por  vezes  só  florescem  no  depois.  Tudo  em

movimento,  fluxo, caminho, onde cabem os descaminhos alimentando e nutrindo esse ser

pesquisa e pesquisadora agora.

Desde os anseios iniciais  que animaram a pesquisa,  o elemento da criança e minha

aproximação  com  elas  foi  o  que  teve  de  permanente.  Ouvi-las  de  fato  foi  também  um

processo de quietar o eu para conseguir ouvir mais forte as crianças. Como coloca a autora

Gabriela Trevisan “o estudo da realidade das crianças exige, então, um triplo afastamento da

parte de quem a estuda: do adulto que sou, da criança que fui e da criança que gostaria de

voltar a ser.” (2006, Nota Introdutória). Tudo parte de um processo de trazer o presente como

preponderante e uma relação não centrada no adulto.

No  intuito  de  uma  aproximação  comprometida  com  as  crianças,  a  partir  de  uma

perspectiva comunitária, acabei por me inteirar de outros setores da comunidade, talvez esse

fato tenha algo a dizer sobre o papel que a criança tem no mundo, ou em contextos populares.

O Alto das Pombas é um bairro de sociabilidade de maioria negra, assim, entendo que olhar

para as crianças e escutá-las nesse contexto é, também, contribuir com a transformação do

olhar e das estruturas voltadas às mesmas. Visando somar esforço a uma prática antirracista,

desmistificando  estereótipos  racistas  numa  sociedade  e  numa  educação  em  que  o

“branqueamento” vem como ideal de “ser” (Munanga, 2000). 

Como  dito  anteriormente,  no  Alto  das  Pombas  a  maioria  da  população  é

afrodescendente e, como demonstram documentos de análise da violência contra adolescentes
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e crianças, esta é maior entre as negras, como demonstram o relatório sobre Violência Letal

Contra As Crianças E Adolescentes Do Brasil3 da Faculdade Latino Americana de Ciências

Sociais (Flacso) de 2016 e o relatório sobre A Criança e Adolescente nos ODS da Fundação

Abrinq4 de 2017. Nestes relatórios é demonstrado como o número de vítimas negras é quase

três vezes maior que o de brancas.   Por esse e outros motivos, demonstrar as potencialidades

presentes na forma de ser e pensar das crianças das camadas populares negras e suas formas

de elaboração é uma das maneiras importantes de fortalecer a imagem positiva e contribuições

delas para o mundo.

Assim,  construir  a  possibilidade  de  que  novas  vozes  possam  emergir  através  da

valorização  dos  protagonistas  e  dos  saberes  presentes  nas  crianças  negras  pode  apontar

caminhos na construção de uma nova forma de nos relacionarmos com elas, bem como com a

transformação  das  estruturas  racistas  que  as  matam física  e/ou  simbolicamente  em nossa

sociedade.  A criança  muitas  vezes  é  o  sujeito  passivo,  o  alvo  de  instituições  que  visam

socializá-las,  sem que  sejam entendidas  enquanto  participe  ativos  delas.  A criança  como

sujeito  histórico,  uma  cidadã  de  pequena  idade  (Bazílo  e  Kramer,  2003),  é  excluída  do

processo de construção do conhecimento, das políticas públicas e educacionais que incidem

sobre  ela.  Quando  pensamos  em  crianças  de  um  grupo  subalternizado  dentro  de  nossa

estrutura social isso fica mais latente, portanto o dizer delas é tão importante, assim como ter

sentidos atento a imensidão das miudezas de detalhes que são.

D. O trabalho presente

Busco trazer os olhares, as experiências e uma escuta atenta as crianças para somar no

fluxo da busca por entendê-las como sujeitos do presente, pessoas que são no presente. Ao

longo da realização de meu trabalho as crianças foram me mostrando o quanto presentificam

o momento de modo potente, almejo que esse texto também o faça. Refletindo a partir de uma

não hierarquização dos saberes e reconhecendo a multiplicidade das maneiras de produzir e

viver os conhecimentos que temos, contribuindo com elementos para repensar a forma que

estruturamos  nossa  relação  com  as  crianças  de  classes  populares,  principalmente,  em

contextos  educativos.  Desejo  somar  no  fluxo  de  um  esforço  coletivo  que  vem  sendo

empreendido por diversas pessoas, academicamente e não, de trazer à educação a dinâmica de

3Link: http://flacso.org.br/files/2016/06/Viol%C3%AAncia_Letal_web.pdf (Acesso em 11/11/2019)
4Link: https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2019-08/ODS-6-11-16.pdf (Acesso em 11/11/21019)
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um espaço onde se reconheça e fortaleçam as diversas experiências de ser e viver em nosso

mundo  -  (Machado,  2003;  Ataíde  e  Morais,  2003)  -  e  entendendo  as  crianças  como

protagonistas destes espaços.

O objetivo da pesquisa é, então, pensar junto as estratégias e ações das crianças, que

vivenciam um contexto de bairro de classe popular majoritariamente negra para partilhar e

expressar os conhecimentos e sentimentos relevantes. Aqui vou apresentar algumas questões

que  animam  a  pesquisa,  não  necessariamente  chegando  a  respostas  das  mesmas.  Como

escolha  de  escrita  e  caminhos  pesquisantes  entendo  que  as  perguntas  frutificam também

naquelas  que  leem perspectivas  e  movimentos  no  sentido  de  uma escuta  às  crianças.  Os

questionamentos são:  De que maneira a atuação das crianças apresenta caminhos de reflexão

agregadora e inovadora para agir sobre a prática educativa com elas dentro de um contexto

não  hierarquizante?  Como  podemos  escutar  verdadeiramente  as  crianças  trazendo  as

contribuições  que  elas  protagonizam  em  seus  ambientes?  Quais  os  “saberes  políticos”5

articulados pelas crianças para que seja possível a autonomia,  solidariedade e construções

coletivas? Como acesso esses saberes como adulta? Que mensagens sobre cuidado, atenção e

relação não hierárquica as crianças  nos apresentam? Creio que parte  dessas questões  vão

sendo respondida ao longo da pesquisa, outras dão pistas, outras ainda exigem outros passos

na caminhada. 

O processo de escrita  da pesquisa envolve,  também, pensar  de que maneira  eu não

reforço  uma postura  adultocêntrica  frente  a  minha  proposta  de  pesquisa.  A escrita  desse

trabalho  tem valor  político,  epistemológico  e  pedagógico  se  contribuir  para  uma postura

menos  adultocêntrica,  garantindo  uma  densidade  às  narrativas  das  crianças.  A  criança

corporificada e fincada dentro de um contexto social específico em que demonstrar um olhar

sensível sobre elas tem um valor político singular. Sair do estereótipo da criança como o vir a

ser  e  com preocupação com o adulto que será é  uma tônica presente ao pensar  qualquer

criança, porém quando pensamos nas crianças das classes pobres e negras o racismo força um

estereótipo perverso tanto de escassez quanto de minimização de riscos à sociedade, com a

garantia  de  que  ela  tenha  uma  vida  adulta  satisfatória  e,  sobretudo,  que  seu  tempo  seja

ocupado com coisas produtivas e saudáveis determinadas pelos adultos. Desfazer um padrão

de escassez, sem poética, de violência e de submissão sobre a criança de classe pobre e negra

5 O tipo de saber articulado pelas crianças que de alguma forma tento expressar em minha dissertação foi uma 
terminologia que a professora Vanda Machado trouxe durante o processo de qualificação deste trabalho. 
Compreendendo a política em seu conceito alargado, do modo de vida que se articula com um todo.
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é vislumbre deste trabalho.

O trabalho se insere, portanto, em uma vontade e  em um esforço coletivo de trazer o

papel  das  crianças  como  pessoas,  no  presente,  cheias de  potencialidades,  saberes  e

realizações.  Valorizando a criança como um referencial  de epistemologias ativas,  crianças

como protagonistas na produção de conhecimentos. Demarco que esse texto-itinerância da

pesquisa abriu um caminho de autoconhecimento que espero poder reverberar em quem o lê.
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1. CAPÍTULO

1.1 O insight

O encontro  com o  campo  de  pesquisa,  por  assim dizer,  parte  do  encontro  com as

crianças do bairro do Alto das Pombas, o qual se deu antes do vínculo formal com a pós-

graduação e é, talvez, ele parte da concretização dela. O momento eleito pela memória como

relevante para o despertar de um olhar aprendente, curioso, pesquisante e da concepção do

anteprojeto  transformado  ao  longo  do  processo,  se  dá  durante  um  contexto  de  intensas

movimentações políticas de reivindicação por melhorias na educação pública.

Em maio de 2015, a UFBA estava em greve, que perdurou por 5 meses, as professoras

das escolas municipais de Salvador também viviam uma situação de greve e se aproximava o

período do São João. O São João é uma época cheia de festejos, movimentações culturais e de

religiosidade  popular  em  Salvador.  Assim  professores  e  professoras  da  Faculdade  de

Educação da UFBA, que desenvolviam trabalhos no bairro anteriormente citado, buscavam

desenvolver junto aos movimentos sociais locais, o Grupo de Mulheres do Alto das Pompas -

GRUMAP e o Instituto Fatumbi, uma ação no dia 18 de junho para retomada dos trabalhos a

partir do segundo semestre que congregasse a dimensão cultural e de luta política. 

O engajamento e a preocupação de todos os grupos envolvidos com a educação fizeram

com que a ação pensada para retomar a mobilização fosse uma aula pública com o tema: “Em

defesa da educação pública de qualidade”. As ações dialogavam com a situação política da

educação e  com a celebração do São João,  incluindo falas  de contextualização da  luta  e

necessidade de mobilização com brincadeiras e uma estética junina. No dia da aula havia uma

fogueira bem grande desenhada num cartaz colado em frente ao posto de saúde, que fica ao

lado  das  escolas  municipais  do  bairro  e  em  frente  à  praça.  No  cartaz  estava  escrito:

“Acendendo a esperança da educação pública”.

Foto da autora 2015

20



Nesse clima de celebração-luta estavam presentes pessoas e grupos importantes para a

comunidade em diálogo com professores da UFBA. Entre professoras, membros da gestão

escolar, médicas,  homens e mulheres da comunidade,  poucas alunas e alunos da UFBA e

crianças  da  Escola  Nossa  Senhora  de  Fátima,  a  participação  de  cada  uma  das  pessoas

presentes era importante e singular no desenvolvimento da ação. As crianças participavam de

forma ativa, atentas aos acontecimentos, ao mesmo tempo que o desdobramento das ações as

tinham como centro.

No momento da aula pública pude ter contato com as crianças, ver uma agência política

impactante e como o papel que Ritinha,  Rita  Santa Rita,  ou Rita de Cássia,  liderança do

GRUMAP, diretora da escola na época era uma liderança forte e amorosa, ela é também filha

de Dona Zildete Pereira, uma das fundadoras do grupo. Senti um ambiente onde as crianças

tinham  força  e  eram  consideradas  nos  processos  de  mobilização  política,  tinham  uma

referência  feminina  de  protagonismo marcante  e  a  brincadeira  e  as  práticas  populares  da

cultura  tinham papel  mobilizadores.  Teve casamento  caipira,  brincadeira  e  teatro  popular,

além de  pipoca,  guaraná  e  goiabada  para  todo  mundo.  Ali  tinham vários  elementos  que

animavam  minha  trajetória  de  vida:  celebração,  educação,  reivindicação  por  respeito  e

garantia de direitos, convivência entre gerações e protagonismo da criança. O momento da

aula pública fez emergir várias questões e inquietações em mim se consolidando como um

insight da pesquisa.

Foto da autora. Crianças segurando placas que são do GRUMAP durante a Aula Pública
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Desde então dou início mais profundamente o mergulho nos espaços entendidos como

relevantes para pensar a proposta inicial da pesquisa, que foram vários, sendo alguns desses

inclusive daqueles em que damos barrigada ou até mergulhos afoitos em leitos rasos. Das

águas espalhadas, os impactos vividos no corpo e como ressoou tento trazer parte para esse

texto que venho apresentando a vocês.

1.2 Incursões preliminares ativas-afetivas no campo/pesquisa

O primeiro contato com o bairro do Alto das Pombas foi a participação em reuniões

pontuais  no  Grupo  de  Mulheres  do  Alto  das  Pombas,  todas  no  sentido  de  retomar  uma

parceria no andamento dos projetos que já tinham acontecidos junto do “Grupo de Pesquisa

Griô: Culturas  Populares, Ancestralidades e Educação” pertencente a Faculdade de Educação

da UFBA do qual sou parte junto a outros professores da Faculdade de Educação da UFBA.

Entendo este como um meio privilegiado de entrada no bairro, pensando num olhar

comprometido e sensível às demandas e desdobramentos  comunitários. Essas participações

foram minhas primeiras inserções no cotidiano da comunidade, mesmo não sendo diretamente

com as  crianças,  entendo  que  foi  essencial  aos  desdobramentos  futuros.  No histórico  do

GRUMAP havia atividades de reforço escolar e atividades culturais com crianças, portanto

elas eram um caminho para aproximação direta com as crianças. A partir da aproximação mais

direta percebi que as atividades não ocorriam mais diretamente naquele momento, porém a

escola e as crianças eram sempre centro de ação e mobilização para o grupo. Aos poucos fui

me  aproximando  mais  das  ações  do  grupo,  o  que  foi  essencial  para  desdobrar  um olhar

comprometido com questões coletivas comunitárias que ressaltavam a importância do cuidado

e da afetividade. 

O entendimento de um conhecimento comprometido com o espaço de onde e com quem

se  fala,  gerou,  também,  um desdobrar  da  caminhada  de  forma  estendida  por  espaços  da

comunidade. O percurso para compreender que o foco buscado era realmente nas crianças e o

engajamento na incursão efetiva por esse campo se deu de forma lenta. No princípio houve

um foco caleidoscópio  construindo inserções  no bairro,  que se desdobram em afetos  que

movimentaram os caminhos da pesquisa. Dentro das incursões preliminares, participei das

reuniões do GRUMAP, desenvolvi atividades de dança com o EJA da Escola e Educação
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Municipal  Nossa  Senhora  de  Fátima,  algumas  contações  de  história  de  livros  com

protagonistas negras na turma do 2º ano e uma breve participação na  criação de um grupo de

crianças responsável pela pesquisa e memória para um projeto junto ao Instituto Fatumbi.

Com as crianças da escola a ideia primeira era desenvolver atividades corporais e brincadeiras

dançadas, proposta inviável para o espaço disponível na escola. Infelizmente a escola não

conta com uma infraestrutura que permite atividades corporais, há apenas um pequeno pátio

que fica em frente a três das cinco salas de aula que existem na escola. O pátio era utilizado

para os intervalos e qualquer atividade que contasse com música ou toque impactaria todas as

demais salas. As atividades na escola iam sempre de encontro com a infraestrutura de tempo e

espaço disponíveis, somado as expectativas construídas pelas adultas presentes ali. Nesse um

mês de desenvolvimentos de atividades, - agosto de 2016 - senti os encontros muito potentes,

porém, o vínculo qualitativo aprofundado com as crianças não se dava, por conta da estrutura

exigida. Digo isso desde mim, o tempo curto, o grande número de crianças cheias de vontade

de uma interação horizontal, a vontade de dar atenção e interagir com o corpo, tudo frustrado

pelo  tempo  espaço  da  escola  foi  desde  o  início  se  esboçando  como  insuficiente  para  o

caminho que desejava trilhar.

O contato mais intenso com o Instituto Fatumbi em 2016 veio por meio do projeto de

extensão “Programa Griô: Memória e Cultura na Comunidade do Alto Das Pombas” do Grupo

Griô, projeto apoiado pela Pró Reitoria de Extensão da UFBA, recebendo recursos através de

editais internos e bolsas para estudantes da graduação. Dentro do grupo decidimos que uma

ação importante do projeto era o de realizar encontros com as crianças para formação de um

grupo que chamamos de Grupo de Memória.  Nele as crianças seriam as responsáveis por

partilhar e buscar as memórias do bairro através de suas histórias familiares, da busca pelas

pessoas mais velhas eleitas como importantes para contar a aprofundar a história do bairro.

Essa foi uma incursão brevíssima interrompida pela urgência de questões pessoais que diziam

do cuidado com a família.  Retornei e retomei os caminhos da pesquisa no início de 2017,

vivendo outras estratégias de reaproximações e ações no campo. Em abril de 2017 iniciei a

incursão no campo aprofundada que se desdobrou até dezembro do mesmo ano, o que aparece

nos contributos mais substanciais da pesquisa que são trazidos no capítulo 4.
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1.3 Trançados metodológicos

Os caminhos que venho traçando, e vêm me trançando na pesquisa, mesclam minhas

vivências, os afetos despertados pelas crianças e os caminhos formativos . Desde a proposição

da pesquisa buscava uma forma de dialogar minhas experiências com as culturas populares, a

potência das crianças e a etnografia como formas de contribuir na construção da educação e

na reflexão da mesma. Pensar as abordagens qualitativas nas pesquisas em educação significa

mobilizar outras áreas do conhecimento, o processo formativo do mestrado foram salientando

isso. Caminhar pela aventura pensada (Macedo, 2009) que a pesquisa é, articula áreas do

conhecimento e da experiência, tornando passo a passo a chegada a um lugar que vai abrindo

outras possibilidades das quais vamos escolhendo para fazer um dos possíveis recortes que a

experiência permite.

Desde  o  princípio  entendi  que  frente  a  meus  sujeitos  de  pesquisa,  as  crianças,  a

etnografia seria o método possível. A etnografia é importante no sentido de apreender a vida

tal qual ela é/está sendo quotidianamente conduzida, simbolizada e interpretada pelos sujeitos

e seus contextos de ação. O que são ações banais, ou consideradas banais em termos de status

de dados significativamente valorizados (Macedo, 2000),  ganham status de relevância.  As

banalidades ganham contornos gigantes quando pensamos a pesquisa com crianças. A partir

das  muitas  linguagens  que  são  expressas  e  podem impactar  o  corpo  inteiro,  o  banal  vai

emergindo de forma a demonstrar sua relevância, a importância para a construção da vida em

suas dimensões mais complexas. A etnografia permite que as pessoas que são ouvidas e vistas

tenham uma voz direta  na  produção do conhecimento  que  resultará  a  pesquisa.  Em uma

pesquisa  com  crianças,  que  busca  externar  esse  protagonismo  delas,  esse  se  mostra  um

método consolidado. As aproximações que fui travando com as crianças do bairro Alto das

Pombas criou um envolvimento subjetivo importante para alimentar o processo da pesquisa,

sendo esse um fator  importante,  sobretudo, dentro de uma perspectiva qualitativa como a

etnográfica.  A  flexibilidade  da  caminhada  de  pesquisa  é  propiciada  graças  ao  método

escolhido,  que  permite  que  as  ocorrências  não  planejadas  ganhem  expressão,  que  as

reformulações sejam feitas no decorrer do caminho e que a interação pesquisador/pesquisado

tenha centralidade.

Dialogar etnografia da educação e etnografia da criança é, então, bastante contundente

na medida em que se entende a educação como processo social bastante direcionado ao grupo
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etário  da  infância  ao  mesmo  tempo  que  falar  de  educação  na  sociedade  que  vivemos  é

também dialogar com a escola,  à medida que este é o principal local em que o processo

educacional  de maneira  institucionalizada se concretiza com as crianças.  Sendo assim,  as

produções etnográficas sobre escola e educação são contributos para pensar a etnografia com

crianças. A etnografia que faço se relaciona com o contexto educacional, focada dentro de um

espaço educativo não formal, com conteúdos construídos em conjunto com as crianças.

Como em Álamo Pimentel (2009) compactuo que a etnografia no caso da prática da

educação  é  algo  que  antecede  a  pesquisa,  as  formalidades  do  procedimento  da  pesquisa,

quando  o  pesquisador  é  também  educador.  Elaborar  a  alteridade  necessária  ao  campo

etnográfico  vem junto  a  uma  aproximação  já  dada  inclusive  de  caráter  subjetivo  com o

próprio fazer educativo que exerce. 

Na discussão sobre a etnografia na educação num contexto escolar Pimentel (2009) nos

traz um relato da experiência da observação da prática de ensino de uma de suas alunas. No

dia da visita de observação Juliana, uma criança que é aluna de sua aluna, chamou sua atenção

pela  destreza  em apresentar  a  escola  e  o  fato  de  ser  entendida  como  ignorante  para  os

conteúdos escolares - como ler, escrever e contar. O fato de Juliana não ter aprendido ler,

escrever  e  nem conseguir  manter  atenção  naquele  tipo  de  aula  era  entendido  como uma

incapacidade de aprender e viver o espaço escolar. Isso desconsiderando toda a realidade

sociocultural da qual a menina fazia parte, o professor Pimentel ao ter contato com essa aluna,

Juliana, coloca:

Prossigo dizendo que o meu estranhamento foi se tornando maior quando após todo
aquele esforço em me convencer da sua confiante desenvoltura com o ambiente
escolar, aquela menina foi chamada de burra por um colega, fez uns minutos de
cisma  e  logo  estava  buscando  um lugar  no  grupo para  participar  do  “bingo  do
alfabeto”. A professora ouvia-me atenta. Apesar de não saber ler, escrever e contar,
apesar de silenciar quando flagrada na sua ignorância de conteúdos e habilidades
formais,  a  aluna  tinha  desenvolvido  um sentimento  de  pertencimento  ao  espaço
escolar que a fazia insistir em “estar ali”, apesar de “não saber contar”. O que eu
aprendi com aquela menina foi  que o excesso de “formalidades pedagógicas” às
vezes empobrece a formação do educador. O que eu queria dizer para a professora é
que  a  obsessão  pelo  ensino  e,  consequentemente,  por  métodos  e  conteúdos,
interditam  nossa  capacidade  de  compreender  outras  aprendizagens  e  outras
dimensões das relações entre os indivíduos e o espaço escolar. (PIMENTEL, 2009,
p.168)

Justamente esse excesso de formalidade que sinto quando penso nos ambientes de

aprendizado e muitas vezes na relação educativa que travamos com as crianças,  sob uma

perspectiva de adultos desconsiderando a perspectiva da criança. Uma formalidade estéril de

multiplicidade  de  aprendizagens  e  construção  de  conhecimento,  que  acaba  por  esterilizar
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aquelas que porventura venham a acontecer. Nesse processo desvelar o olhar que formaliza o

aprendizado e os conhecimentos partilhados foi um dos desafios da pesquisa aqui tecida.

O deslocamento  para  adentrar  o  mundo  do  “outro”  é  uma exigência  colocada  pela

etnografia,  quanto  tratamos  do âmbito  da  criança  num espaço educativo  há  desafios  que

envolvem  um  deslocamento  de  si.  Como  colocado  por  Adriana  Friedmann  (2018)  ao

descrever  o  trabalho  com  um  grupo  de  adultos  para  elaboração  do  trabalho  “Escuta  e

Observação  de  Crianças:  processos  inspiradores  para  educadores",  no  qual  se  aborda  a

questão das  transformações  vivenciadas  a  partir  da  aproximação  com  a antropologia  da

criança, as metodologias apresentadas da etnografia e de uma escuta comprometida:

Considero  que  os  participantes  passaram  por  mudanças  éticas,  atitudinais  e
metodológicas, dentre elas: compreender que fazer pesquisas com crianças do lugar
da antropologia não significa intervir, entrevistar ou querer ensinar qualquer coisa,
mas manter uma postura de respeito, curiosidade e se colocar como um aprendiz,
acolhendo atitudes,  criatividades,  conteúdos e narrativas espontâneas.  Implica em
um caminho processual, reflexivo e que implica também em trabalhar ansiedades
internas e autoconhecimento. (FRIEDMANN, 2018, p.6)

Sinto  que minha itinerância de pesquisa, o deslocamento que a mesma promoveu, é

bem delineado com esse trecho e o pulsar do autoconhecimento que se deu ao longo dele.

Equalizar as expectativas preestabelecidas com uma escuta atenta, cuidadosa e respeitosa às

crianças se encaminhou junto a diversas transformações na forma de interagir e desenvolver

ações  junto  delas.  A avalanche  de  sentires  e  sentidos  produzidos  após  as  ações  junto  as

crianças me  assustaram  um  pouco  no  momento  da  escrita,  muitos  diálogos,  imagens  e

conhecimentos  produzidos,  que  abriram  um  universo  de  reflexões  e  autoconhecimento.

Construir uma escuta sensibilizada para as miudezas que as crianças nos apresentam é parte

do exercício etnográfico com elas, esse tipo de escuta faz com que haja um comprometimento

com a experiência alheia, respeitando-as e no caso de transformá-las em texto, com o cuidado

na forma de expressar esse mundo que foi adentrado.  

A observação participante congregou a metodologia, desenvolvendo com mais detalhe

as  tramas  da escuta  às  crianças.  Fortalecendo o entendimento de que a  criança  tem uma

elaboração da sua identidade cultural, uma capacidade de construir culturas que não pode ser

totalmente reduzida às culturas dos adultos (Sarmento, 2000) e que precisam ser ouvidas.

Quanto  aos  dispositivos  de  pesquisa  (Macedo,  2015)  utilizados,  segundo  as

possibilidades  apresentadas  no  processo  de  maior  adentramento  ao  campo  trago  como

escolhas  aquelas  que  me permitiram mergulhar  e  fluir  sobre  as  diversas  culturas  infantis

dentro do contexto específico das crianças e da relação que estabeleceram com nosso espaço-
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tempo da pesquisa, quais sejam :

• o diário de campo congregando de forma aprofundada o experiencial da pesquisa;

• narrativas imagéticas como meio de ouvir as crianças em suas mais variadas formas de

expressão  entendo que  a  narrativa  por  meio  de  imagens  e  desenhos  na  busca  por

garantir a integridade de suas falas;

• rodas de conversas e memórias como proposta de partilhar a memória das crianças,

num ambiente  em que  se  sintam orgulhosas  dos  saberes  que  possuem e  tendo  a

liberdade de inserir elementos lúdicos aos processos de partilha nas rodas;

A experiência foi minha aliada metodológica central fazendo com que pesquisadora e

pesquisa seguissem um fluxo entrecruzado de  conhecimentos e significados. Fluxo que se

complementa, é composto de modo coletivo e está na ordem dos acontecimentos. Trago como

desafio para escrita trazer as crianças como coautoras do trabalho. As crianças como parte

ativas do texto. Compactuando com uma visão de pesquisa como a de Flávia Damião (2012),

que realizou pesquisa sobre a primeira infância afrodescendente no Arraial do Retiro, bairro

soteropolitano, durante seu mestrado trago o trecho:

Pesquisar, pra mim, é o movimento criativo de pessoas que, inseridas em um espaço
e  em   um  tempo,  na  inter-relação  com  outras  pessoas,  buscam  por  meio  da
articulação de saberes, afetos, experiências e pensamentos, traduzir a complexidade
dos  problemas  e  dinâmicas  da  vida,  em  projetos  banhados  de  potencialidades
alternativas ante a ordem instituída no mundo. (DAMIÃO, 2012, p.110)

O processo de traçar metodologicamente a pesquisa é melindroso, cheio de dobras.

Busco  deixar  mais  visível  as  dobras  e  curvas  ao  longo  de  todo o  texto,  tendo  coesão  e

coerência necessárias à escolha epistemológica e política, para que essa produção seja um

contributo no esforço para o aprofundamento da escuta da criança, sobretudo em contextos

populares. Gestando, assim, o desejo de que uma nova forma de agir perante a relação com

elas se materialize em nossos cotidianos educativos junto delas.
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2. CAPÍTULO

2.1  Educação,  Culturas  Populares  e  Criança  -  conceitos  centrais  no

desenvolvimento da pesquisa

Abordo, aqui, conceitos que são caros ao desenvolvimento da pesquisa, entendendo que

o objetivo é alinhavá-los a partir de uma das tessituras possíveis na estruturação das reflexões

que  se  desdobram  -  para  mim  e  por  quem  está  lendo  -  tendo  como  centralidade  suas

articulações com a criança. As muitas possibilidades de abordagens não se encerram aqui,

tarefa quase impossível frente a complexidade que representam. 

O processo criativo vivido durante a pesquisa é alimentado, ademais, pelas autoras e

autores  que  motivaram  a  escrita.  A “aventura  pensada”  que  é  uma  pesquisa  acadêmica

envolve pensar as bases e as formas de construção do nosso mundo, ou dos mundos que

gostaríamos de contribuir  na construção buscando uma escolha com coerência.  Ela  se  dá

principalmente na perspectiva de trazer às vistas autoras e autores que somam nas reflexões

importantes e comprometidas politicamente com a construção de uma educação e um mundo

liberto das várias violências. Assim, talvez com uma bibliografia peculiar e diversificada, sigo

desenhando as reflexões que movimentaram a pesquisa.

A educação e  culturas  populares  são termos que permeiam o trabalho e  orbitam na

centralidade  que  são  os  processos  vividos  junto  às  crianças  do  Alto  das  Pombas,  fazem

conexões  com  suas  vozes  e  aprendizados  despertados.  O  fundo  para  o  contexto  e

desenvolvimento da pesquisa está pintado e colorido, com a luz e a sombra dos caminhos

vividos por pesquisadora e junto ao campo. Ambos afetaram os caminhos da pesquisa.

No campo dos referenciais teóricos para tratar de educação e dos saberes mobilizados

pelas culturas  populares,  me valho  do campo da sociologia e da antropologia na área da

infância6 e a abordagem multirreferencial como definida por Macedo (2004),

Portanto,  a epistemologia multirreferncial abre-se à pluralidade das referências,  à
alteridade,  ao  multiculturalismo,  às  contradições,  ao  dinamismo  semântico  das
práxis,  às  insuficiências  e  emergências,  para  não  perder  o  homem  e  sua
complexidade, anulados na deificação da norma científica lapidante. ( MACEDO,
2004, p.94)

6 Um histórico do percursos dessas áreas do conhecimento é apresentado no Anexo I da Tese de Adriana 
Friedmann, 2011.
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Reconhecendo a pluralidade e heterogeneidade dos campos de saber e dos sujeitos que

dele fazem parte. Nesse sentido, o pensamento decolonial, é outra importante base teórico-

metodológica  no  desenvolvimento  do  trabalho.  Sendo  definido  como  um  movimento  de

dimensões  teórica,  epistêmica,  cultural,  prática e  política que busca  a  resistência  frente  à

lógica da Modernidade/Colonialidade7.  Composto por intelectuais de diferentes  países  das

América Latina, de diversas áreas do conhecimento, o grupo entende que a colonialidade é

constitutiva da modernidade (Mignolo,2005). 

É  pensamento  que  é  base  crítica  para  desconstruir  uma epistemologia  eurocêntrica,

congregando a possibilidade de encaminhar questionamentos sobre a colonialidade do poder,

do  saber  (Quijano,  2007)  e  do  ser  (Torres,  2007)  empreendendo  uma  desobediência

epistêmica (Mignolo, 2010) frente as mesmas.

Cabe salientar que colonialidade é diferente de colonialismo, apesar de serem termos

que se relacionam. O colonialismo tem ligação com uma dominação político-econômica e que

já  é finda em formato tradicional,  porém as estruturas subjetivas construídas  pelo mesmo

continuam ativas em nossas vivências e produções de conhecimentos. Como demarca Nelson

Maldonado-Torres 

Assim, apesar do colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevive
ao colonialismo. Ela se mantém viva em textos didáticos, nos critérios para o bom
trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos povos, nas
aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna.
Neste  sentido,  respiramos  a  colonialidade  na  modernidade  cotidianamente.
(MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131).

Houve  uma invasão  do  território  que  ultrapassou  as  limitações  físicas,  se  tornando

também uma invasão aos sonhos, aos modos de ser e pertencer das pessoas afetadas pelo

sistema  colonial.  Assim,  todas  as  construções  colocadas  pelo  invasor  europeu  foram

entendidas como naturais e as demais - todas as aquelas que correspondem ao não-europeu -

foram  subalternizadas.  Colocando,  por  exemplo,  todo  o  conhecimento  produzido  pelos

legados históricos africanos e indígenas como primitivos e irracionais. Como salienta Candau

e Oliveira

Podemos afirmar, concordando com Mignolo (2003), que o discurso da história do
pensamento europeu é, de um lado, a história da modernidade europeia e, de outro, a
história  silenciada  da  colonialidade  europeia.  Pois,  enquanto  a  primeira  é  uma
história de autoafirmação e de celebração dos sucessos intelectuais e epistêmicos, a
segunda é uma história de negações e de rejeição de outras formas de racionalidade
e história. (OLIVEIRA E CANDAU, 2010, p.22)      

A colonialidade  do  ser,  desumaniza  o  “outro”,  inviabilizando  a  existência  de  seus

7 Para saber mais ver: Castro-Gómez Ramón Grosfoguel, 2007
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conhecimentos, memórias, saberes, linguagens e cultura, dando invisibilidade ou tornando-os

mero objetos. O uso do termo “outro” dentro do pensamento decolonial tem ligação com a

construção de uma mudança na perspectiva, no modo de ver, de receber as lógicas, que não

aquelas  correspondentes  as  introjetadas  pelo  colonizador.   Olhando-as  como  meio  de

transformar, emancipar, criar uma realidade e uma racionalidade outra possível, que não a

eurocêntrica. Propondo que isso se dê por meio de uma troca de experiências, um intercâmbio

dos saberes a partir de novos posicionamentos que não hierarquizantes. Somando esforços na

criação da possibilidade de uma emancipação epistêmica, fortalecendo a coexistência como

forma de garantir que a produção de conhecimentos  possa ser reconhecida como mais plural

e não subalternizando as formas de fazê-las a partir de uma ótica e lógica hierarquizantes e

restrita.

Ressalto, ainda, que um engajamento com a decolonialidade significa não meramente

desfazer  as  problemáticas  trazidas  pelo  poder  colonial  e  sim  fomentar  um  ação  de

transgressão e de insurgência sobre o mesmo. Como nos coloca Walsh(2005) o decolonial

exige um olhar para as lutas dos povos subalternizados para que possamos construir outras

formas de viver, conhecer, saber e poder, ela é uma luta constante que se viabiliza a partir das

pessoas que empreendem essas outras formas. 

Neste  trabalho  busco  juntamente  reconhecer  o  papel  das  culturas  populares  como

práticas de fruição de saberes que questionam, resistem e transformam as bases eurocêntricas

impostas, correspondendo a uma lógica e forma de vida com ligações muito mais próximas às

afro-ameríndia,  ao  mesmo  tempo  que  reafirmo  o  protagonismo  da  criança,  sujeitos

subalternizados. Sendo assim, o pensamento decolonial se torna uma importante ferramenta

para possibilitar que os conhecimentos, saberes e formas desses sujeitos tenham existência

digna e suas lógicas possam frutificar novas perspectivas.

2.2. Noções sobre educação

A organização de nossa sociedade passa pela construção da educação e a forma que ela

interage com os valores, saberes e pessoas que dela fazem parte. A educação é algo muito

central em nosso mundo, um meio pelo qual determinadas formas de ser e viver se propagam

e podem ser reproduzidas e/ou transformadas. Educação é algo que vivenciamos nos mais
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diferentes espaços dos quais fazemos parte, estando em seu âmago a possibilidade do diálogo

e da relação com outra pessoa que tem algum conhecimento ou aprendizado a trocar.  

Há  um processo  vivido  pela  educação  que  foi  tirando-a  cada  vez  mais  do  âmbito

comunitário geral para que ensinar e aprender se tornassem uma função específica dentro da

sociedade, passando a não ser mais uma ação comunitária Brandão (1995), fazendo da escola

um  espaço  com  essa  função  específica,  apesar  da  compreensão  de  que  o  saber  flui  em

diversos contextos.  Acontece que dentro do espaço escolar há um crivo do que entra  e é

conteúdo de saber e o que não é. O mesmo autor nos lembra que tudo que é importante para a

comunidade e existe como um saber, existe de alguma maneira de se ensinar. A educação,

assim,  não  é  apenas  uma  funcionalidade  para  a  sociedade,  mas  está  muito  ligada  ao

conhecimento da forma de ser e muitas vezes ao descobrimento da forma de ser de cada um.

Ela também pode ser vista como projeto de transformação social, político, epistêmico e ético

de mundo e é com essa perspectiva que esse trabalho busca se aliar. Como em Freire (1999)

que  busca  na  educação  um  meio  de  potencializar  os  sujeitos  que  por  ela  passam,

empoderando-os e dando espaço para que se reconheçam na mesma bem como se reconheçam

enquanto  participes  da  construção  e  de  um  mundo  onde  suas  subjetividades  e  valores

simbólicos,  estéticos  e  políticos  não  sejam  subjugados.  Tendo  como  objetivo  fortalecer

práticas educativas que buscam na relação com as crianças formas mais horizontais de troca

de conhecimentos e que valorizem a uma escuta profunda e a construção do espaço educativo

junto delas.  

Adentrar a  educação por meio do espaço escolar  é importante  na medida em que a

educação é algo que extrapola os muros ou o espaço escolar, porém não há como deixar de

reconhecer o peso dessa instituição social na vida das pessoas, sobretudo quando pensamos as

crianças.  Pensando  especificamente  sobre  o  contexto  de  surgimento  da  escola,  cabe

reconhecer que o mesmo está imerso num ímpeto de homogeneizar uma educação por onde

todos devem passar e onde todos devem aprender determinados conteúdos e habilidades para

assim se enquadrarem em uma sociedade que se busca construir e consolidar. 

Na escola se aprende a ler, escrever, contar - no geral saberes práticos diferenciados

conforme os lugares de produção que se buscam ocupar ou que estão condicionados a classe

social a qual pertencem. Lá se ensinam as regras dos bons costumes, os comportamentos que

cabem a cada posição e todas as regras estabelecidas e como devem ser seguidas pela lógica

dominante como deixa claro Althusser (1970) quando trata sobre a reprodução das condições
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de produção.  Neusa Gusmão (2011),  antropóloga  que  traz em sua  produção acadêmica o

diálogo  entre  antropologia  e  a  educação  problematizando  as  questões  referentes  a

homogeneização escreve:

Em sociedades ditas modernas como a nossa, a escola emerge como lócus do saber e
espaço  educacional  por  excelência.  Contudo,  sob  a  égide  da  igualdade  e  da
homogeneização que a caracteriza, a escola transforma a educação em tão somente
ensino e obrigação. É o que gera negação, discriminação e violência. E quem são os
sujeitos  que  se  nega,  discrimina?  São  os  chamados  “outros”,  os  diferentes  –
crianças, velhos, imigrantes, negros, indígenas, camponeses, caiçaras, etc.... Serão
eles um problema social? Para quem e por quê? (GUSMÃO, 2011, p.33)

A  escola,  de  maneira  hegemônica,  funciona  como  dispositivo  homogeneizante,

tributária  de  uma  lógica  de  identidade  nacional  homogênea8, propagadora  de  um

conhecimento  e  uma racionalidade  específicos.  O tipo  de  educação  ocidental  a  qual  nos

baseamos para construção de todo o aparato escolar é, em certa medida, contrária a criança, à

medida que a encara enquanto um ser em formação que necessita ser formatada, o objetivo é

quase sempre o que ela pode ser e não o que ela está sendo. Brandão (1995), ao analisar a

construção da educação grega que influencia a educação ocidental coloca que

De algum modo, é uma educação contra a criança, que não leva em conta o que ela
é, mas olha para o modelo do que pode ser, e que anseia torná-la depressa o jovem
perfeito  (o guerreiro,  o atleta,  o  artista  de seu próprio copo-e-mente)  e  o adulto
educado (o cidadão político a serviço da polis). (BRANDÃO, 1995, p.21)

No contexto educativo brasileiro, quando pensamos na promoção de uma educação de

qualidade que respeite as especificidades culturais regionais e as diversas identidades, a atual

Constituição9 e a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 são marcos institucionais que levam em

conta tais valores. A partir desta foi possível, de maneira institucional, pensar a educação no

contexto  rural,  quilombola  e  indígena,  contemplando  parte  da  diversidade  das  matrizes

culturais que compõem o que hoje chamamos de Brasil. Porém, no sentido da construção de

uma  horizontalidade  nas  posições  de  sujeitos  de  saberes,  lógicas  e  histórias  que  nos

constituem é necessário mais do que o simples reconhecimento da existência das mesmas. 

Ramírez  (2016),  em sua  tese  analisando  as  relações  de  interculturalidade  no  Chile,

Bolívia e Brasil, a partir da forma que institucionalidade política tem elaborado e acolhido a

questão intercultural em seus contextos, faz uma densa análise bibliográfica dos autores que

vêm elaborando e desenvolvendo os conceitos caros as construções decoloniais, aponta que

8Cabe lembrar que identidade nacional homogênea se assenta na identidade do grupo socialmente dominante
(SANTOS, 1999).
9A Constituição  Brasileira  de  1988  é  um marco  institucional  no  processo  de  universalização  do  acesso  à
educação, sendo também um marco político na conquista por direitos sociais.
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Surge do poder conceitualizar e legitimar o mundo, estabelecendo fronteiras. É a
forma  de  estabelecer  uma  visão  de  mundo  dominante.  Uma  concepção  que  é
imposta aos colonizados para subalternizar suas culturas e suas línguas, que é uma
violência  epistêmica  para  invadir  e  destruir  seu  imaginário.  Neste  sentido  a
colonialidade  do  saber  é  a  imposição  da  razão  como  eixo  ordenador  do
posicionamento de  eurocentrismo,  conhecimento e pensamento,  a  que  descarta  e
desqualifica a existência e viabilidade de outras racionalidades epistêmicas e outros
conhecimentos que não sejam os dos homens brancos europeus ou europeizados.
(RAMÍREZ, 2016:48)

A educação formal é um local que busca, muitas vezes, por meio da educação equalizar

as multiplicidades por um prisma homogeneizante ou de fusão das diferença para tornar um

único. Ou seja, vê enquanto possibilidade de aprender e conhecer sobre as histórias, vida e

saberes de todas as pessoas que fazem parte da construção de nossa sociedade por meio de

espaços, conceitos e práticas hegemonicamente europeus, meios racionalistas de conhecer e

apreender o mundo, ou os mundos possíveis calcados num processo colonialista. 

Exemplo  dessa  relação  da  escola  que  impregna  nos  mais  diversos  grupos  são  as

populações indígenas, que durante muito tempo se enquadraram e puderam se relacionar com

a escola apenas enquanto instrumento de dominação e homogenização, até construírem as

possibilidades para empreender um movimento de resistência que visava também ressignificar

esse espaço enquanto aliado em suas lutas e para afirmação de si. Após adquirirem recursos e

conquistarem ferramentas políticas para tal empreenderam as transformações necessárias ao

ambiente escolar para que o mesmo condissesse também a seus anseios e necessidades de

sobrevivência, incluindo, por exemplo, o ensino de seus idiomas por meio dessa instituição10. 

Ainda no contexto de lutas por reparações históricas no âmbito da educação formal em

todos  os  níveis  no  que  diz  respeito  a  seus  conteúdos  trabalhados,  foi  conquistada  pelos

movimentos sociais a Lei no 10.639/2003 que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da

história  e  cultura  africana  e  afro-brasileira,  alterada  para  Lei  no  11.645/2008 incluindo a

obrigatoriedade da cultura e história indígena, apesar das mazelas para sua implementação11

até atualmente.

A diversidade é uma das problemáticas atuais da educação (Silva, 2014), assim como as

maneiras  de  trabalhá-la  explicitando  as  relações  de  poder  que  as  permeiam.  Dentro  do

contexto da  colonialidade vivemos  um processo de criação e  consolidação de um padrão

branco europeu como centro do mundo e de nossas ações como um todo, inclusive educativas.

10Assim, também podemos entender a luta por ações afirmativas dentro do ensino superior por indígenas e
afrodescendentes.  Uma espécia  de  apropriação  de  um ambiente  de  poder  como forma  de  fazer  parte  e/ou
transgredir esse poder, ou uma “filosofia do cupim” como diz Mestre Cobra Mansa, mestre de capoeira e doutor
pelo Doutorado Multi-institucional Multidisciplinar de Difusão do Conhecimento da UFBA.
11 Ver SILVA, 2013
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A ideia de que há uma superioridade nos níveis objetivos e subjetivos nossos de ser e estar no

mundo e de nos relacionar impactando em nosso forma de conhecer e saber, a colonialidade

do saber (Mingolo, 2007) pensa nessa dimensão. 

A ética da inclusão por si só não dá conta, muitas vezes o que faz é incluir em uma

posição subalterna, a qual não transforma a estrutura que posiciona cada sujeito, cultura e

conhecimento  num  determinado  espaço.  Isso  só  corrobora  com  uma  “interculturalidade

funcional” (Walsh, 2009), a qual busca acomodar as diferenças no sistema dominantes sem

que o poder seja questionado. Catherine Walsh, linguista estadunidense radicada no Equador,

propõe uma “interculturalidade crítica” como ferramenta pedagógica para subverter a ordem

da  colonialidade,  problematizando  continuamente  os  mecanismos  que  subalternizam  e

permitindo que outras formas emerjam, que a “criação de modos “outros” – de pensar, ser,

estar,  aprender,  ensinar,  sonhar  e  viver  que  cruzam  fronteiras”  (Walsh,  2009,  p.25)  se

concretizem.

A “interculturalidade crítica” soma forças no caminho da reelaboração, reconstrução dos

mundos e da educação.  Munanga (2000), afirma algo semelhante quando discute o racismo

em nossa sociedade e a maneira com que o mesmo contribui na estruturação da educação.

Salienta, então, a importância de fazer dos espaços educativos espaços para que possamos

construir a possibilidade de que novas memórias possam emergir através da valorização dos

protagonistas e dos saberes presentes em nossa história e as relações que originam o lugar que

ocupamos hoje e como encaramos o mundo. Para que os modos de ser, estar e fazer com os

quais nos identificamos não tenham que ser expressos de forma recalcada (Luz, 2000).

Nilma Lino Gomes (2012) nos diz que para pensar na inserção da história e culturas

afro-brasileiras e indígenas na educação formal é necessário empreender mudanças na prática

educativa e  uma descolonização dos currículos,  para que essas novas formas de aprender

possam se consolidar. Um novo paradigma precisa ser difundido: “Um paradigma que não

separa  corporeidade,  cognição,  emoção,  política  e  arte.”  (GOMES,  2012,  p.  102).

Compreendo que é preciso usar de todos esses paradigmas para construir uma nova educação

também no modo de se relacionar com as crianças, a colonização fala sobre relação de poder e

nossa forma de relação com as crianças está imersa em relações de poder.  

Importante ressaltar que há muitos modos de entender e viver o que é a educação e o

educar-se, por exemplo, para africanos e afrodescentes ela tem a ver também com processo de

construir a própria vida, educar-se como parte da contribuição que pode dar a sua comunidade
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(Silva, 2003). Reconhecer essas existências e criar meios para que essas várias perspectivas

dialoguem é um caminho para construção de relações menos opressoras dentro dos espaços

educativos, garantindo um fluxo de saber e conhecimentos de forma menos hierarquizada.

Refletir  e  problematizar  as  relações  de  poder  que  mantém  conhecimentos  e  pessoas  em

determinados espaços, ou posições, é importante de ser trazida à tona.

A base epistemológica do pensamento decolonial é uma ferramenta importante para se

pensar em  uma ampliação simbólica da experiência, questionando o que há de ausente no

entendimento de ser, saber e conhecer que temos hoje.  Para que assim se construa novos

entendimentos  dos  mesmos,  que  seja  mais  condizentes  com  o  há  de  pulsante  e  não

hegemônico em nosso mundo. Ampliando, assim, o interesse e a valorização que vem do

movimento e dos sujeitos que não correspondem com o centro, as ditas “minorias”, (Santos,

1999) entendidas como todos os grupos subalternizados dentro do nosso sistema.

2.3 Culturas populares e fruição de saberes

Nesta sessão busco discutir o campo das culturas populares a partir de contextos de

aprendizagem, com embasamento teórico e vivencial. Ressalto que a perspectiva adotada é

das  culturas  populares  como parte  do  movimento  de  transformações  contemporâneos  nos

processos culturais, ela se transforma, ressignifica, incorpora, apropria, tem dinamicidade para

se manter viva, não é algo estático, como em Hall (2003).

O campo da fruição dos saberes provenientes das culturas populares é importante para o

desenvolvimento  deste  trabalho.  A maneira  de  desenvolver  o  aprendizado  das  culturas

populares  está  muito  ligada  à  vida  e  a  vínculos  comunitários  e  ao  cotidiano,  há  uma

transmissão  de  conhecimento  ligada  a  sobrevivência  da  prática,  a  aprendizagem  é  parte

componente  dela.  Como  Sodré  (2012)  nos  lembra  para  tudo  o  que  é  importante  para  a

manutenção da comunidade e de seus valores existe alguma forma para ser transmitido, ou

para ser  ensinado.  Tratando sobre as  formas de articulação das culturas  populares  com o

campo  dos  saberes,  conhecimentos  e  sua  transmissão,  Pedro  Abib  (2017)  traça  os

contrapontos  existentes  nas  práticas  frente  à  racionalidade  ocidental  moderna,  focando na

prática da capoeira angola. Discorre, então, sobre as possibilidades de diálogos entre esses

saberes em espaços acadêmicos ou não, relacionando os contextos dos saberes legitimados e
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da  educação  formal  com  os  processos  educativos  que  envolvem  as  culturas  populares,

ressaltando  o  quanto  diferem substancialmente.  Fala  de  um saber  que  tem como  base  a

memória, oralidade, ancestralidade, ritualidade e temporalidade.  Trata da maneira com que os

aprendizados propiciados pela capoeira e pelo samba são fruto de uma vivência comunitária

que não é validada pela educação formal, fazendo, inclusive, com que haja uma renúncia

muitas  vezes  aos  processos  de  aprendizagem  escolares  por  seus  sujeitos.  O  conceito  de

comunidade é aprofundado e ganha sentido de vínculos e formas de ação a partir das práticas

do samba e da capoeira, devido ao contorno territorial geográfico e/ou pelo pertencimento e

solidariedade entre os membros.  

 As culturas  populares,  portanto,  podem ser  encaradas  como espaço em que saberes

fluem, tendo uma dimensão pedagógica  própria.  O tipo de  fruição  de saber  empreendido

nestes contextos pode ser aliado na reorganização das bases subjetivas e da experiência para

desconstruir  contextos  hierarquizantes  de inserção dos  sujeitos nas  relações  educativas.  O

aprendizado empreendido no cotidiano dessas práticas se dá no encontro daquele que chegou

primeiro à prática com aquele que chegou depois. Sendo essa uma ação presente tanto nos

grupos tradicionais das culturas populares - muitas vezes, ligados a um vínculo familiar -

quanto com os grupos que protagonizam ações de prática das culturas populares.

Na prática das culturas populares se faz necessário a criação de um vínculo que envolve

corpo, afeto e participação no que se realiza para que tudo possa acontecer. Por exemplo,

quando realizamos uma roda para brincar o cacuriá12 é necessário que as pessoas presentes

construam junto aquele espaço. Desde a constituição da roda que necessita de corpos para se

construir ao canto que só se faz com a resposta em coro das participantes, a dança que requer

interação entre os corpos, o toque que é embalado pelo ânimo da dança e quem canta fazendo

verso reverberando todos os outros movimentos. Há um conjunto de interdependências para

que a brincadeira se dê, isso considerando que ela está presente num espaço como prática sem

ser  necessariamente  vinculada  a  seu  território  tradicional.  Ainda  assim,  mantém  em  si

necessidades que tem ligação com os contextos sociais dos quais são frutos, ressaltando que a

produção da brincadeira, ou da cultura, está ligada com a vida. Como nos lembra Guatarri &

Rolnik (1996), quando nos dizem sobre a vida de sujeitos parte de comunidades tradicionais:  

12 Ritmo típico maranhense, também chamado de carimbó de caixa, carimbó de caixeira, baile de caixa, bamba 
de caixa, bambaê de caixa, normalmente é parte do momento profano da festa tradicionalmente religiosa do 
Divino Espírito Santo.
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Mas eles não fazem nem cultura, nem dança, nem música. Todas estas dimensões
estão inteiramente articuladas umas as outras num processo de expressão, e também
articuladas com suas maneiras de produzir  bens,  com suas maneiras de produzir
relações  sociais.  Ou  seja,  elas  não  assumem,  absolutamente,  essas  diferentes
categorizações que são as da antropologia. A situação é idêntica no caso da produção
de um indivíduo que perdeu suas coordenadas no sistema psiquiátrico, ou no das
crianças  antes  de  sua  integração  ao  sistema  de  escolarização.  Elas  brincam,
articulam relações sociais, sonham, produzem e, mas cedo ou mais tarde vão ter que
aprender  a  categorizar  essas  dimensões  de  semiotização  no  campo  social
normalizado. Agora é a hora de brincar, agora é hora de produzir para a escola, agora
é hora de sonhar, e assim por diante. (GUATARRI; ROLNIK, 1996, p.18 e 19)

Vivenciar as práticas das culturas populares a partir de um entendimento de valorização

dos saberes e dos sujeitos responsáveis pela manutenção dos mesmos permite um olhar para

os saberes mobilizados por elas que não o hegemônico de depreciação. De maneira geral,

essas são pessoas e saberes de pouco prestígio social, sobretudo por se tratarem de práticas

protagonizadas por sujeitos e modos de vidas que que não correspondem com a organização

do colonizador europeu, estando muito atrelados às matrizes africanas e indígenas. O espaço e

a  escuta  que  depreendemos  para  as  práticas  das  culturas  populares  permitem  que  suas

histórias e sujeitos se tornem importantes e emerjam integralmente frente a uma lógica de

dominação que as nega. 

As narrativas que ouvimos e propagamos são formas de viver o cotidiano,  divulgar

memórias  e  fortalecer  o  processo  de  pertencimento,  a  seleção  de  narrativas  que  ocupam

espaço na nossa vida e em nossa sociedade é um indicativo de como tratamos as pessoas e

forças as quais elas pertencem. Vanda Machado (2016), ressaltando a necessidade de propagar

na  educação  das  crianças  e  jovens  as  histórias  em  um  sentido  agregador  e  de

reposicionamento dos sujeitos que são inferiorizados por uma visão hegemônica como é o

caso do povo negro, nos indaga:

(...)como vamos em-sinar crianças e jovens contando-lhes histórias de com-viver e
coexistir  solidariamente?  Como  vamos  abordar  histórias  polifônicas,  incluindo
histórias  de  conflitâncias  e  de  reorganização?  Como  vamos  contar  história  das
histórias que podem gerar inquietude e a mobilização para novas possibilidades e
perspectivas de transformações criadoras na sociedade? (MACHADO, 2016, p.87)

As narrativas e histórias que escutamos contribuem para que seja impressa em nossas

subjetividades uma possibilidade de construção do mundo e de si. A história contada, cantada,

dançada,  brincada  e  vivida  pelas  práticas  culturais  e  seus  sujeitos  estão  nesse  escopo de

contribuição para coexistências mais solidárias e de ser mais múltiplas. Permitindo, assim,

que  os  mais  diversos  modos  de  ser  possam emergir,  permitindo  que  formas  de  ser  e  de

pertencer não fiquem limitados a um padrão.
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O tempo vivido pelas culturas populares também impacta na relação que elas travam

com a transmissão de conhecimentos. Como ressalta Abib, (2015):

Passado, presente e futuro não se dissociam na vida e no cotidiano desses
sujeitos, sendo parte de uma mesma memória compartilhada que dá sentido
aos saberes e fazeres daquele grupo social. (...)
Ritualidade essa que está presente no cotidiano, nas festas e nas celebrações
das comunidades,  ou nos grupos sociais que se caracterizam pela luta em
defesa  das  tradições  que  consideram  importantes  para  sua  afirmação
identitária.” (ABIB, 2015, p. 11)

O tempo e o espaço que vivemos, ou que entendemos como possíveis de viver, dialoga

com o tipo de conhecimento que construímos e com que sujeitos estamos reconhecendo como

detentores de saberes.  Amadou Hampâté Bâ (1982), historiador, etnólogo, escritor, contador

de histórias  e  um dos primeiros  intelectuais  a registrar  as literaturas  orais  tradicionais  do

Oeste africano, nos fala sobre a forma do conhecer dentro da tradição africana:

Mas não nos iludamos: a tradição africana não corta a vida em fatias e raramente o
“Conhecedor” é um “especialista”. Na maioria das vez es, é um “generalizador”. Por
exemplo,  um  mesmo  velho  conhecerá  não  apenas  a  ciência  das  plantas  (as
propriedades boas ou más de cada planta), mas também a “ciência das terras” (as
propriedades agrícolas ou medicinais dos diferentes tipos de solo), a “ciência das
águas”, astronomia, cosmogonia, psicologia, etc. Trata -se de uma ciência da vida
favorecer uma utiliz ação prática. E quando falamos de ciências “ iniciatórias” ou
“ocultas”, termos que
podem confundir o leitor racionalista, trata-se sempre, para a África tradicional, de
uma ciência eminentemente prática que consiste em saber como entrar em relação
apropriada com as forças que sustentam o mundo visível e que podem ser colocadas
a ser viço da vida. (Bâ, 1982, p. 175)

O espaço vivido é entendido como produtor de conhecimentos úteis à vida humana e

comunitária, uma produção de conhecimento que leva em conta o viver.  Compreendo que os

saberes mobilizados pelas práticas das culturas populares impulsionam esse tipo de saber,

sendo maneiras de desestabilizar modelos epistemológicos dominantes, abrindo corpo, mente

e sentidos para reconhecer e construir outros modos de viver e conhecer.

Os espaços comunitários e os bairros de classes populares, locais em que as culturas

populares florescem, exigem um padrão de vida e sociabilidade que contam com relações de

cunho comunitário com vínculos de solidariedade. Fazendo, assim, com que a experiência de

vida  seja  compartilhada,  seja,  em  parte,  por  conta  do  contato  físico  que  as  estruturas

domiciliares exigem, seja pela necessidade de luta e reivindicações necessárias à mobilização

de recursos básicos para a sobrevivência, ou seja, pela cultura de ter o cotidiano partilhado.  
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Sobre a forma que os sujeitos e as tradições das culturas populares se fazem presentem

atualmente, destaca que “só têm condições de articularem-se e organizarem-se, a partir das

condições que só uma vivência comunitária muito coesa e atuante poderia permitir.” (ABIB,

2017,p.213).  Ter  nas  culturas  populares  via  de apreensão e  produção de conhecimentos é

caminho para que não busquemos apenas dentro de uma estrutura colonial os meios para nos

desfazermos delas mas, sim, junto às estruturas que já vêm resistindo e subvertendo-as. Nos

livrarmos  da  monocultura  da  mente  “um  sinônimo,  aplicável  à  tentativa  de  se  conter  a

reflexão e  a  ação dentro de padrões  de uniformidade,  impedindo a emergência de outras

práticas baseadas em conhecimento populares.” (SODŔE, 2012, p. 29). 

As  culturas  populares  são,  então,  prática  de  descolonização,  somando  toda  sua

organização ao fato de aqueles que a levam adiante poderem ser entendidos como “agentes

políticos  da descolonização” (ABIB, 2019,p.3) quando em diálogo com a educação.  Seus

sujeitos articulam conteúdo político, questionam as relações de poder reivindicando direitos e

dignidade.

Compreendo  que  partindo  dessas  bases  de  abertura  de  sentidos  e  pensamentos,

vivenciar as culturas populares soma esforços na construção de um mundo mais respeitoso e

de  construção conjunta,  levando em conta  questões  centrais  para  reorganizar  as  bases  da

subjetividade e da experiência do nosso ser e viver. Podemos repensar a maneira de emancipar

nossos  corpos  e  sentidos  de  uma violência  colonial,  reestabelecendo  uma ligação  com a

possibilidade da construção de outros mundo que não calcados nessas mesmas violências e

que podem ser construídos com o próprio corpo. Acredito que desse modo podemos, também,

ponderar o tipo de relação que temos com os sujeitos que são parte da experiência educativa,

sobretudo com as crianças.

2.4 A criança em perspectiva

A palavra criança13 tem sua origem etimológica do latim creantia,  o que está sendo

criado, uma criatura. Já infância tem sua origem no latim infans, incapaz de falar. Se por um

lado a criança é a possibilidade, a criação que está sendo florescida, por outro ela está vivendo

a fase da infância momento que tem em suas origens a incapacidade da fala como expressão.

13 Juridicamente crianças são definidas como pessoas que têm entre 0 e 12 anos.
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Entendendo a fala como além do som que a boca produz, portanto como toda a expressão que

se coloca ao mundo. Na visão ocidental hegemônica, a criança é um sujeito que ainda não

existe moralmente, é um devir, uma pessoa que ainda está em vias de formação, as vivências

da infância só são importantes para concretizar uma vida adulta, formar bons adultos.

A criança  é  considerada  como o  não-adulto  e  este  olhar  adultocêntrico  sobre  a
infância  registra  especialmente  a  ausência,  a  incompletude  ou  a  negação  das
características de um ser humano “completo”. A infância como a idade do não está
inscrita desde o étimo da palavra latina que designa esta geração: in-fans – o que não
fala. (SARMENTO, 2005, p. 23)

As infâncias são múltiplas, sendo uma categoria construída social e historicamente, é

possível afirmar que há variação de sentido na infância e o papel e autonomia que a criança

tem em determinados espaços. A infância, e seu entendimento, se altera ao longo dos tempos,

ela  vai  sendo forjada  na  história  como uma categoria  e  um período  da  vida  específicos.

Philipe Ariès (2014) analisou essas transformações em diversos âmbitos, a partir das artes e da

inserção na vida cotidiana que as pessoas que viviam essa fase da vida vão tendo em cada

uma das épocas até o momento que passam a de ter um lugar específico, bem como uma

forma de tratamento e espaços delimitados. Percebe que o entendimento da infância passou do

campo das ciências e da erudição para o familiar e a determinação das idades da vida não

apenas como um fator biológico, ganhou também uma função social (Ariès, 2014). Sendo

assim, a infância não é uma característica natural, nem universal dos grupos humanos, ela

pode aparecer como um componente estrutural e cultural das várias sociedades

A criança muitas vezes é o sujeito passivo, o alvo de instituições que visam socializá-

las,  sem  que  elas  sejam  entendidas  enquanto  participe  ativos  delas.  As  crianças  são  os

cidadãos do futuro, não do presente e por isso são afastados das instâncias decisórias, de suas

próprias vidas, a partir do entendimento de que elas não possuem a capacidade para fazê-las.

Pensando o espaço escolar, por exemplo, raramente a criança é entendida enquanto produtora

de discurso sobre si e sobre os conteúdos que entendem como necessários na construção de

seu conhecimento escolar. Pautados numa leitura do mundo hegemônica em que a criança não

pode  decidir,  principalmente  quando  pensamos  a  construção  de  políticas  públicas  e

educacionais que a afetam, pois são pessoas ainda em formação. 

A criança e a infância vão ganhando, então, espaço na opinião pública e nos sistemas

produtores  de conhecimento,  mostrando,  assim,  a relevância social  da infância  no fim do

século XIX. A criança ganha certa centralidade ao mesmo tempo em que vai perdendo tempo

e espaço em nossa sociedade, visto que elas produzem menos e tem cada vez mais cotidianos
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separados ao dos adultos, sendo cada vez mais submetida a regras (SARMENTO, 1997). A

categoria da infância é social  e a criança é a forma possível para apreender determinadas

dinâmicas que são invisibilizadas  pelo olhar  do adulto.  Sobre a diferenciação dos termos

infância e criança, Sarmento, 1997 coloca:

A distinção conceptual  e terminológica entre infância,  como categoria social  que
assinala  os  elementos  de  homogeneidade  deste  grupo minoritário,  e  as  crianças,
como  referentes  empíricos  cujo  conhecimento  exige  a  atenção  aos  factores  de
diferenciação e de heterogeneidade, afigura-se não como uma redundância ou uma
subtileza analítica, mas como uma necessidade incontornável na definição de um
campo de estudos e de investigação. (SARMENTO, 1997:7)

Definir o que é a criança não é algo fácil, Clarice Cohn (2005) diz da dificuldade que é

responder a essa questão. Dentre as muitas visões que delas temos algumas visões difundidas,

tanto pelas ciências quanto pelo senso comum:

A criança pode ser a tábula rasa a ser instruída e formada moralmente, ou o lugar do
paraíso perdido, quando somos plenamente o que jamais seremos de novo. Ela pode
ser  a  inocência  (e  por  isso  a  nostalgia  de  um  tempo  que  já  passou)  ou  um
demoniozinho a ser domesticado (quantas vezes não ouvimos dizer que “as crianças
são cruéis”?). Seja como for, em todas essas ideias o que transparece é uma imagem
em  negativo  da  criança:  quando  falamos  assim,  estamos  usando-a  como  um
contraponto  para  falar  de  outras  coisas,  como  a  vida  em  sociedade  ou  as
responsabilidades  da  idade  adulta.  E,  pior,  com isso  afirmamos  uma cisão,  uma
grande divisão entre o mundo adulto e o das crianças. (COHN, 2005, p. 7 e 8)

Nesse sentido é importante empreender o esforço em entender e falar da criança desde

o seu próprio ponto de vista, sua própria perspectiva. Um pouco do que a antropologia da

criança vem fazendo, esse esforço em desvencilhar a criança daquilo que desejamos que seja,

da  expectativa  e  perspectiva  do  adulto  e  vendo-a  a  partir  de  seu próprio  ponto  de  vista.

Diferente de muitas das outras ciências que tem na criança centralidade de sujeito de pesquisa.

A grande contribuição da abordagem antropológica da criança, ou da antropologia da criança

está em permitir que se fuja da “imagem em negativo” das mesmas e que possamos falar mais

delas em si do que das coisas que as influenciam ser ou não aquilo que os adultos esperam”

(COHN, 2005). Na antropologia a criança se torna um sujeito relevante de pesquisa a partir de

mudanças no olhar da própria ciência, e trazendo a criança como sujeito social.

A autora Adriana Friedman (2011),  referência  ao tratar  a  antropologia  da infância,

coloca que essa ciência possibilita que observemos as crianças de uma forma inovadora. O

papel  de  protagonista  da  criança  sobre  a  definição  e  criação  de  suas  próprias  condições

emergem desse olhar, o foco na elaboração simbólica da criança, seus sentidos e significados

da ação. Nesse mesmo sentido, porém dando enfoque nas especificidades da criança,  seus
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contextos  e singularidades  Clarisse Cohn (2005) demarca essas especificidades  ligadas ao

contexto sociocultural em que vivem.  Em ambas as crianças são atores sociais, que atuam e

produzem sentido a suas experiências vividas.

A  pesquisa  apresentada  neste  trabalho  tem  como  foco  a  criança  pensando  na

diferenciação, na especificidade e na heterogeneidade que representam. A criança só podendo

ser  entendida  contextualmente,  em uma construção cultural,  aceitando que há  um caráter

social homogêneo da infância demarcado pelo fator geracional que os transformam em um

grupo social específico, que inclusive tem como ponto comum uma subalternidade frente a

fase adulta da vida. Como afirma Sarmento,

(...) o poder de controle dos adultos sobre as crianças está reconhecido e legitimado,
não sendo verdadeiro o inverso, o que coloca a infância – independente do contexto
social e da conjuntura histórica – numa posição subalterna face à geração adulta.
(SARMENTO, 2009, p. 22)

As  crianças  vivem  experiências  singulares  com  o  espaço  que  ocupam  e  seus

desdobramentos em conhecimentos produzidos e vividos. A vida das crianças se corporifica

em  espaços  que  muitas  vezes  são  invisibilizados  pelos  adultos  como  produtores  de

conhecimento.  Os espaços de aprendizados que  vivenciam são múltiplos.  Entender  que  a

criança  tem uma elaboração de sua identidade  cultural,  tem uma capacidade de construir

culturas que não pode ser totalmente reduzida às culturas dos adultos (Sarmento,  2000) é

importante. Assim como a criança não pode ser compreendida meramente como uma etapa de

formação do indivíduo, é necessário compreendê-las como parte a uma determinada categoria

social e como afirma Kramer (2003) “Não podemos continuar a olhar para as crianças como

aqueles que não são sujeitos de direitos. Precisamos aprender com as crianças, olhar seus

gestos, ouvir suas falas, compreender suas interações, ver suas produções” (KRAMER, 2003,

p. 80).

Muitas pesquisas antropológicas vêm trazendo o que há de ativo nos primeiros anos de

vida das pessoas,  pensando a autonomia das mesmas e a construção de seus mundos não

como mera reprodução do mundo adulto (Pires, 2010).  Como no livro  Crianças indígenas:

ensaios antropológicos (Silva E Nunes, 2002) que a partir de várias pesquisas de campo em

sociedades  indígenas,  as  autoras  e  autores  vão  demonstrando  uma vasta  rede  de  agência

infantil.  Entendendo que as crianças não produzem suas culturas num vácuo social,  assim

como não são completamente autônomas no seu processo de socialização, têm uma autonomia

relativa que é produto de sua relação com os adultos (Delgado E Muller, 2005). A criança
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possui, então, uma leitura específica do mundo, é produtora de cultura e são nelas produzidas,

reconhecendo que a criança recria o mundo a partir do que lhes é apresentado, um mundo de

adultos.

Pensar sobre a criança, portanto, é pensar sobre certas especificidades. No contexto do

trabalho Alto das Pombas é necessário pensar a criança negra que são sua maioria e, no caso

do grupo o qual foquei, são a sua completude como me afirmou Nelito, 5 anos em uma de

nossas atividades em que me disse “aqui somos todos pretinhos” e Didi, 11 anos, numa outra

atividade reafirmou “mas todo mundo aqui é negro, olha”. 

A percepção  da  presença  das  crianças  negras  em nossa  sociedade,  quais  são  seus

movimentos no cotidiano, levando em conta os contributos que tem a dar a esses espaços é

uma  ação  significativa  na  transformação  da  estruturação  racista  de  nossa  sociedade.

Considerar o elemento raça para tratar da criança é importante pois esse é um componente que

diferencia a experiência de estar no mundo conforme as bases estruturantes que temos. A

categoria raça é uma categoria social e relacional (Munanga, 2005), os efeitos e os usos dessa

categoria são vistos e vividos dentro das desigualdades sociais pelas quais estão imersas a

população brasileira, sendo as crianças parte delas. 

Reconhecendo que o Brasil é um país que esteve durante muito tempo sob a égide da

escravização e ainda hoje vive as consequências que podem ser medidas pela consulta aos

dados sobre a qualidade de vida segundo o grupo racial branco ou negro (Telles, 2003). Nunes

(2015) nos apresenta os seguintes dados:

Dados do IBGE (PNAD, 2009) informam que 26 milhões de crianças e adolescentes
brasileiros vivem em famílias pobres e representam 45,6% do total de crianças e
adolescentes do país. Desses, 17 milhões são negros. Entre as crianças brancas, a
pobreza atinge 32,9%; entre as crianças negras, 56%. Assim, temos informações de
que a maior parte das crianças dos grupos sociais que “aparecem” nos estudos sobre
privação  cultural  é  negra,  muito  embora  a  questão  da  raça  não  apareça  com
intensidade  nesses  trabalhos.  Parece  correto  afirmar  que  a  infância  negra  que  é
visibilizada pelos estudos acadêmicos possui um lugar relacionado com a ideia de
falta, ausência, para além da ideia de incompletude que já é associada à imagem da
infância. (NUNES, 2015, p.419)

Reconhecer os racismos presentes em nossa sociedade e seus desdobramentos na vida

e na forma que olhamos, bem como  permitimos que se expressem as crianças negras em

nossas pesquisa, é uma forma de impactar a maneira que as vemos na sociedade em geral.

Nesse  sentido,  a  intelectual  Vanda  Machado  (2002),  ao  tratar  das  crianças  negras  e  da

importância dos mitos afro-brasileiros como base de seu trabalho, no sentindo se contrapor ao

tipo de narrativas que são propagados que que tipo de sujeitos elas viabilizam, nos fala:
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A criança, quando tem sua presença qualificada, quando se sente livre para expressar
o  que  pensa  sem restrição  ao  seu  grupo cultural,  amplia  sua  leitura  de  mundo.
Modelos exemplares, mitológicos, históricos ou da sua convivência podem ajudar a
criança  nas  suas  decisões  de  ser  no  mundo.  E  neste  contexto  que  acontece  a
possibilidade de a criança ganhar qualificação e respeito à sua diferença. Ganhar
visibilidade e ser considerada num outro modo de perceber sentir e compreender.
(MACHADO, 2002, p. 10)

A  mitologia  afro-brasileira  bem  como  as  culturas  populares  são  meio  de

possibilitam  que  a  perspectiva  das  crianças  possam  ganhar  um  lugar  de  prestígio,

demonstrando  suas  potencialidades,  a  partir  da  consolidação  de  um  espaço  em  que

narrativas que qualificam as contribuições múltiplas das matrizes de saberes e lógicas

na  qual  estamos  imersos  enquanto  sociedade  sejam  valorizadas  de  modo  não

hierarquizado. 

Compreender a criança a partir de uma perspectiva que a entenda enquanto ativa e

produtora de conhecimento, saberes e mundos, garante a elas um lugar outro em nossa

sociedade e a possibilidade de que sejam ouvidas em sua completude. Dizer a partir do

que elas têm a dizer, ao invés de dizer por elas. Fugir a lógica do silenciamentos, Como

nos recorda Flávia Damião (2012):

O  silenciamento  do  outro  é  uma  estratégia  implementada  para  efetivação  do
processo de domínio de grupos sociais. Nesse sentido, pode-se dizer que as crianças,
bem como os negros e mulheres, sempre tiveram sua voz silenciada e sua história
contata por outros. (LAJOLO, 2003) (apud DAMIÃO, 2012, p. 120)

Pensar que tipo de conceito de criança quero frutificar é também pensar que tipo

de relação queremos travar  com as crianças,  o tipo de trocas  que estabelecemos com

elas. Fu-Kiau, intelectual congolês que se dedica ao estudo e divulgação da cosmologia

Bantu,  em  sua  obra  com  coautoria  da  psicóloga  Lukondo-Wamba,  Kindezi, descreve

detalhadamente e analisa essa prática Bantu, do povo Bakongo, de cuidado com as crianças.

Uma forma de educação  que não foca apenas nas crianças como também no desenvolvimento

daqueles que as ensinam, os NDEZI (a pessoa que pratica a arte da Kindezi). Como coloca na

introdução Marimba Ani:

Kindezi é  uma arte focada não apenas no cuidado dos jovens da sociedade,
mas  no  crescimento  do  Ndezi (o  cuidador,  aquele  que  pratica  a  arte  da
Kindezi).  Em  outras  palavras,  ao  passo  que  uma  pessoa  desenvolve  as
habilidades  da  Kindezi,  desenvolve-se  a  si  mesmo.  Ndezi deve  ajudar  o
muntu,  o  “sol  vivo”  a  “brilhar”;  e,  no  processo,  ele/ela  aprende  como
“brilhar”  com  o  poder  do  “sol  vivo”.  (FU-KIAU  &  LUKONDO-WAMBA,
2000) grifo do autor

Esse conceito de Ndezi, traz uma forma de se relacionar com a criança de troca e

interdependência muito distinta da que estamos acostumados a ver como padrão. A ideia de
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que  contribuir  para  o  crescimento  de  uma  criança  é  também  se  desenvolver  traz  uma

horizontalidade  para  a  relação  e  o  reconhecimento  de  uma  ação  ativa,  propositiva  e

protagonista da criança. Além do entendimento de que o papel é desenvolver habilidades da

criança,  mais  do  que impor  o aprendizado de  suas  habilidades  para  a  criança.  A arte  da

Kindezi aparece  como uma prática  cultural  complexa  de  transmissão  dos  conhecimentos,

colocando  muito  evidentemente  os  anciãos  contribuindo  no  processo  de  crescimento  das

crianças de forma a lhe garantirem um desdobramento saudável também culturalmente. Os

mais  novos  também  têm  papel  de  ndezi,  cuidando  de  seus  mais  novos,  garantindo  a

transmissão de modos de conhecer e saberes necessários a vida.

Busco,  nesse  trabalho,  trazer  a  criança  como  sujeito  encarnado,  contextualizado  e

pontuando que só podemos conhecê-las a partir de suas próprias expressões. A criança vê,

ouve e sente o mundo a partir de seus próprios sentidos. A infância não como o ser em devir

que anula o tempo presente das crianças, desconsiderando a complexidade social que é ser

criança. Fortalecendo a proposta de que olhar para a criança como um indivíduo próprio e

completo que não existe apenas por estar a caminho da vida adulta. Indo, assim, contra um

silenciamento das crianças ou o entendimento de que as mesmas não têm, ainda, capacidade

suficiente  para expressar sua visão de mundo. Elas  são as detentoras  dessa visão e dessa

vivência, portanto, são as melhores informantes sobre seus mundos que devem ser olhadas,

ouvidas e expressas a partir delas mesmas. Além do fato que a relação com as crianças, seus

modos de viver, não dizem apenas sobre o que as crianças são, dizem sobre a comunidade que

está em seu entorno e tem a possibilidade de propagar aprendizados para a sociedade no geral.
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3. CAPÍTULO

3.1 Pés no chão e sentidos atentos: o bairro do Alto das Pombas, contexto e

experiência

“leve a semente vai
onde o vento leva
gente pesa
por mais que invente
só  vai  onde  pisa”  (Leve,
Alice Ruiz)

O bairro do Alto das Pombas, está localizado na Região da Federação em Salvador –

BA, faz fronteiras com o bairro do Calabar, está próximo a áreas centrais e nobres da cidade –

Graça,  Canela,  Campo  Grande  e  Garcia  –  tem  acesso  a  alguns  serviços  públicos  como

saneamento  básico,  iluminação  pública,  escolas  municipais  de  educação  infantil  e  ensino

fundamental I e um posto de saúde. Apesar de geograficamente ocupar uma área central da

cidade, suas características sociais se aproximam muito mais de um bairro de periferia, sendo

ocupado sobretudo pela classe trabalhadora de baixa renda, um bairro popular. O bairro conta

com um total de 3,793 habitantes, sendo que 25,96% das pessoas que são chefes de família

estão situadas na faixa de renda mensal de 0,5 a 1 salário mínimo e 90 % dos moradores se

alto declaram pretos ou pardos, segundo os dados do último Censo do IBGE 2010. O Alto das

Pombas possui apenas uma entrada para carros e não há linhas de ônibus que trafegam dentro

dele, o modo de adentrar o bairro é principalmente a pé. A Rua Teixeira Mendes, por onde

trafegam  os  carros  inicia  ao  lado  do  Cemitério  do  Campo  Santo,  há  muitos  pequenos

mercados, mercearias, algumas barraquinhas de frutas sendo vendidas na rua, as atividades

comerciais são intensas nessa rua. Pedestre e automóveis dividem o praticamente o mesmo

espaço, visto que são poucos os locais em que há calçada, ou passeio como são chamadas

também. Ao longo do bairro por diversas vielas podemos enxergar as terras do cemitério de

horizonte.

Descrever  um  pouco  das  características  socioeconômicas  do  Alto  das  Pombas  é

importante  no  sentido  de  aproximar  as  pessoas  que  tenham  contato  com  esse  texto  do

contexto em que o trabalho se desenvolveu. Mostrar alguns dados concretos a respeito da

realidade de raça e classe é meio de adentrar objetivamente a terra por onde as experiências

ocorreram. O contexto é relevante para que possamos também adentrar melhor as elaborações
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e experiências das crianças, visto que elas não existem em um vazio social. As crianças não

produzem suas culturas em um vácuo social, assim como não são completamente autônomas

no seu processo de socialização, têm uma autonomia relativa que é produto de sua relação

com os adultos. (Delgado e Muller, 2005), bem como com o meio do qual fazem parte. Há

diversos  marcadores  apresentados  pelo  contexto  social,  os  quais  mobilizam  a  existência

dessas crianças por isso é importante expressá-los.

No bairro  há um largo,  no seu centro está  a  praça  com uma amendoeira  bastante

grande,  bem  à  frente  dela  está  o  posto  de  saúde,  ao  lado  de  um  espaço  de  lavanderia

comunitária e seguido da Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima

de Educação Básica e depois o Centro Municipal de Educação Infantil Tertuliano de Goes. No

outro  lado,  um  pouco  mais  a  direita  fica  a  igreja  católica.  No  geral,  os  poucos  bancos

presentes  na  praça,  também  têm  algumas  crianças  ou  homens  da  comunidade  sentados

conversando. Como nos mostra Rosa (2018), o uso da praça pelas mulheres está mais ligado a

dimensão do cuidado ou do trabalho, enquanto os homens a utilizam pela dimensão do lazer,

isso reflete as relações entre público-privado que são imputadas a homens e mulheres em

nossa sociedade e as opressões de sexo que interferem na construção das dinâmicas do espaço

público.  Nessa  praça  central  ocorrem  atividades  de  mobilização  político  cultural

empreendidas  pelos  diversos  atores  que  são  e/ou  atuam  na  comunidade.  Vindo  da  rua

principal, um pouco antes de chegar nesta praça central há uma outra praça que possui um

pequeno parque infantil, que tem basicamente um escorregador, e bares e barracas de comida.

Nesse espaço acontecem as festas noturnas, sambas, celebrações em datas festivas como o

São João e é ocupado por algumas ações do GRUMAP.  

Caminhando pelo bairro há pouca ou nenhuma vegetação aparente, algumas arvores

são vistas no começo da Rua Teixeira Mendes, algumas casas que ainda mantém espaço de

terra e alguns cantinhos do bairro guardam arvores frutíferas. Os quintais são escassos na

maioria  das  casas,  sobretudo  os  de  terra.  Há  uma  quantidade  expressiva  de  crianças  e

adolescentes no bairro,  perceptível,  inclusive,  por qualquer caminhada despretensiosa pelo

bairro. Nos fios da rua principal por vezes aparecem os micos (ou “nicos”).

O bairro tratado aqui é o território no qual as vivências com as crianças se constituíram,

não se trata de um espaço qualquer delimitado apenas por critérios geográficos. A dimensão

do território vem como uma construção da “subjetivação individual e coletiva” (GUATARRI,

1996, p.110) que criamos em conjunto. A existência de minha experiência ganha expressão
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singular com o diálogo e a relação com as crianças que são parte da construção desse trabalho.

Um território tecido a partir das diversas brincadeiras, descobertas, aprendizagens, sonhos e

realizações vividas junto às crianças. Se quisermos demarcar o tempo-espaço das vivências

com as crianças como um lugar, o façamos por meio da definição de Sodré (2003) de que a

vida se realiza num tempo e espaço coletivo, no qual as pessoas que participam das práticas

sociais e culturais vão atribuindo sentidos às dinâmicas que se concretizam em dado lugar-

instante.  Portanto, é essa pesquisa um “lugar-instante” expresso em formato de texto, onde

diversos  atores foram parte da construção, sobretudo as crianças. Acreditando que um lugar

construído  com essas  animações  permite  frutificar  transformação  em níveis  individuais  e

coletivos, sendo a escrita uma expressão da itinerância individual, movimentado por muitos

pés.  

Sobre a relevância de se saber por qual solo se pisa quando chegamos a um determinado

lugar é aprendizado trazido de forma salutar pelas culturas populares. Reverenciar o solo que

se pisa, por vezes pode ocorrer por meio do dançar sem sapatos como forma de demonstrar

respeito e de estabelecer a conexão com o chão que se pisa e reverenciar aquelas pessoas que

já pisaram ali.  Pisar no chão é sentir o espaço com corpo mais inteiro e essa é uma ação

importante no contato com as crianças e seus contextos. O se descalçar pode ser visto num

sentido  figurado  de  retirar  parte  dos  engessamentos  conceituais,  ou  necessidades  de

enquadramentos para sentir ouvindo as crianças.

Seguindo no adentrar no território da pesquisa, dentro desse universo dois espaços que

são  ao  mesmo  tempo  físico  e  simbólicos,  se  fazem  presente  para  o  desenvolvimento  o

GRUMAP e o Fatumbi, os apresento a seguir.

3.2 O GRUMAP

O GRUMAP – Grupo de Mulheres do Alto das Pombas existe desde o dia 08 de março

1982,  é  um  movimento  popular  de  mobilização  comunitária  bastante  expressivo.  Um

movimento social protagonizado por mulheres moradoras do bairro, majoritariamente negras.

Elas desenvolvem ações para garantir benefícios que entendem como vitais para a população:

educação, saúde, lazer e moradia para população de baixa renda. Na trajetória histórica tem

papel  central  nas  lutas  e  conquistas  por  melhorias  urbanas  e  sociais  do  bairro,  tiveram
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participação  em  conquistas  de  políticas   públicas  para  o  bairro,  como  por  exemplo:  a

reabertura da Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima (1986), a luta

por saneamento e urbanização do Alto das Pombas (1988), a reabertura do posto de saúde

(1990),  a  reforma  e  implementação  do  PSF  (Programa  de  Saúde  da  Família),  além  do

constante  debate  e  intervenção  de  outros  problemas  que  afligem  a  comunidade.  O

compromisso  político  é  com  ações  ligadas  a  promoção  da  igualdade  social,  racial  e  o

enfrentamento às  violências  raciais  e  de  gênero.  Rita  de Cássia,  a  Ritinha filha de Dona

Zildete Pereira, uma das fundadoras, tem papel atualmente enquanto liderança do grupo e uma

relação muito próxima da escola. Foi diretora da Escola de educação básica da comunidade

durante anos,  até  2017,  e  desenvolveu trabalhos  relevantes  que propiciaram o diálogo da

escola com setores de universidades e outros grupos. Após aposentada, julho de 2017, segue

desenvolvendo  atividades  de  mobilização  junto  ao  espaço  escolar.  A escola  é  encarada

enquanto campo de desenvolvimento de ações  privilegiado do GRUMAP, sendo meio de

acesso às crianças e adultos da comunidade. Desenvolvem ações dentro do espaço escolar ou

com as pessoas que delem fazem parte - alunos, professores e gestão - com frequência.

Possuem uma sede desde 1999, uma casa cedida pela ordem dos franciscanos que na

época  atuavam na  comunidade.  Quando estes  encerraram o  trabalho  na  comunidade,  por

conhecer o trabalho e pela proximidade que tinham com o grupo, cederam o espaço para as

mulheres.  Na  sede  acontecem suas  reuniões  semanais,  um pequeno  sobrado  que  fica  na

ladeira logo após as escolas municipais. A parte superior conta com três salas, uma que na

época possuía máquinas de costuras utilizadas em um tempo passado para o curso de costura

com mulheres da comunidade, outra com documentos e registros do grupo ao longo dos quase

40 anos de existência, alguns livros e a última sala tem algumas cadeiras e as vezes era lá que

se davam reuniões do grupo. O primeiro andar do sobrado conta com uma sala multiuso,

tendo poucas cadeiras que ficam encostadas na parede, lá acontecem as reuniões que contam

com a participação de um maior número de pessoas, como grupos parceiros.  Depois há uma

porta que passamos encontramos uma pequena cozinha e um outra sala estreita com estante

com livros. Passando as estantes chegamos a uma pequena parte coberta onde fica um tanque,

à direita fica o banheiro para utilização comunitária e por fim descendo uma pequena escada

chegamos a um pequeno quintal em dois níveis. O primeiro nível é apenas um retângulo de

concreto, descendo um degrau encontramos um pequeno quadrado em que há uma pitangueira

média e a direita um faixa de terra em que cresce uma aroeira.
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De março de 2017 a março de 2018, passei a participar de forma contínua das reuniões e

atividades do grupo. A participação junto a essas mulheres contribuiu com uma base para o

desenrolar das atividades com as crianças. Sentir e vivenciar outros setores da comunidade e

ver  as preocupações mobilizadas pelas  mulheres com relação a  comunidade e as crianças

trouxe fôlego e um sentimento de “se achar” que confortou os caminhos.

O nome GRUMAP é usado para denominar um movimento, as pessoas que dele fazem

parte e também o espaço concreto da sede do grupo. Fazendo parte das reuniões do grupo ao

longo desses 3 anos as participantes sempre que iam descrever em qual espaço aconteceriam

suas ações e o mesmo se tratava da sede diziam que irá ocorrer “no GRUMAP”. O mesmo

acontece quando outras pessoas gostariam de se referir a sede.

3.3 O INSTITUTO FATUMBI

O Instituto Fatumbi, é uma instituição que existiu de 2010 até 2018 no bairro como uma

entidade sem fins lucrativos criada por jovens e gestada por jovens da comunidade. A entidade

desenvolvia atividades de contra turno escolar voltadas para a promoção da cidadania através

de atividades de arte-educação e assistência social, tendo como público as crianças do Alto

das Pombas e Calabar.  Desenvolviam suas atividades articulando parcerias e conseguindo

financiamentos por meio de políticas e editais que contemplavam a infância. Porém em 2017

deixaram de ter qualquer financiamento, passando a desenvolver suas atividades de maneira

voluntária e articulando parcerias.

A maior parte das crianças que frequentam suas atividades eram estudantes de escolas

públicas do bairro e tinham ali mais um local de formação educativa e cultural.  Nos anos

anteriores desenvolviam atividades no contra turno escolar, ocupando todo o período com

diversas  oficinas  culturais  e  oferecendo  lanches  durante  o  período  de  permanência  das

crianças. Em 2016 a sede do GRUMAP abrigava parte das atividades do Instituto Fatumbi, já

em 2017 suas  atividades  aconteciam exclusivamente  lá.  Devido  à  falta  de  financiamento

passaram  a  manter  uma  pequena  sala  para  guardar  os  materiais  administrativos,  sem

condições de manter um espaço locado para realização de atividades com crianças.

Ao longo dos anos o Fatumbi, como é mais comumente chamado pelas crianças e por

todos que interagem com a entidade, contemplou um número expressivo de crianças em suas
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atividades. As crianças permaneciam praticamente todo o período do contra turno escolar na

instituição, realizando oficinas artístico culturais durante 4 horas e recebendo lanche durante a

permanência nas atividades.   

3.4 As atividades do Grupo de Pesquisa Griô

Desde o ano de 2011, o Grupo de Pesquisa Griô: Culturas Populares, Ancestralidades e

Educação, parte da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, desenvolve

atividades  no  Alto  das  Pombas.  Em  2017,  o  Instituto  Fatumbi  vivia  um  momento  de

impossibilidade  de  recebimentos  de  recursos  financeiros  devido  a  problemas  burocráticos

enfrentados,  portanto  não  tinham  condições  de  assumirem  suas  atividades  nos  mesmos

moldes  dos  anos  anteriores  com contratação  de  educadores,  distribuição  de  uniformes  e

lanches.  Sendo  assim,  naquele  ano  realizaram  suas  atividades  com  a  colaboração  dos

parceiros, as atividades ocorriam na sede do GRUMAP, realizadas pelo Grupo Griô e pela

Revita,  empresa de engenharia ambiental, que presta de serviço em limpeza urbana, coleta,

tratamento e valorização de resíduos. A Revita desenvolvia uma vez por semana atividades de

educação ambiental com as crianças.

O Grupo Griô discutiu, junto ao Fatumbi, a melhor maneira de somar esforços para a

manutenção das atividades com as crianças, adaptando à nova realidade de recursos humanos

e financeiros  que tinham.  Construiu-se,  assim,  as  ações  do projeto de extensão Programa

Griô: Memória e Cultura na comunidade do Alto das Pombas proposto por Pedro Abib junto

ao  grupo  de  pesquisa  com  apoio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  da  UFBA.  Coletivamente

entendemos a importância do movimento mobilizado pelo Instituto Fatumbi e a preocupação

com  as  crianças.  Assim,  começamos  uma  campanha  de  divulgação  de  novas  atividades

voltadas para cultura e educação junto as crianças. Eu e mais quatro bolsista do Grupo Griô

contemplados nos projetos de extensão que eram alunos da graduação das áreas de música,

artes  e  educação  física,  ficamos  responsáveis  por  garantir  as  atividades.  Dentro  das

possibilidades de dedicação real ficou acordado que as atividades seriam desenvolvidas todos

os dias da semana, pelo período de duas horas em cada período. Uma dinâmica nova para as

atividades com as crianças, num espaço já conhecido pelas mesmas. O novo horário e o novo

formato de atividades fizeram com que o número de crianças presentes nas atividades ficasse
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reduzido  se  comparada  ao  ano  anterior  em  todos  os  períodos.  Houve,  nesse  processo,

liberdade para criar as atividades que seriam desenvolvidas a partir do diálogo com o grupo de

pesquisa.  Estávamos  criando  nossa  forma  de  fazer  junto  as  crianças,  muito  aberta  a

experimentação.

A parceria entre grupo de pesquisa, Fatumbi e GRUMAP era antiga, mas o formato era

sempre reinventado a partir das demandas existentes na realidade. A partir daquele momento

seriam  oferecidas  as  seguintes  atividades:  arte-educação  e  expressão  corporal,  capoeira,

modalidades esportivas e as brincadeiras dançadas. A proposta apresentada por mim ao grupo

de pesquisa e ao Fatumbi para desenvolvimento das atividades tinha como mote inicial as

culturas  populares,  como resumo:  brincadeiras  dançadas,  contexto  e  práticas  das  culturas

populares. A proposta tinha como objetivo  trabalhar com elementos que contribuíssem no

fortalecimento  de  uma  visão  e  atuação  no  mundo  mais  sensível  ao  outros,  mais  alegre,

solidária e ciente das potências que se tem individual e coletivamente.

Nesse  sentido,  as  culturas  populares  integram o  campo teórico  e  prático  das  ações

desenvolvidas com as crianças. Com base na epistemologia do pensamento decolonial, que

nos revela o quanto há em nossa construção social mecanismos que silenciam, subalternizam

os sujeitos  que não propagam a lógica e  história  eurocêntrica.  Para que o movimento da

minha prática educativa chegasse mais perto do chão habitado pelas crianças, foi necessário

um processo de aproximação e realizações pelos quais as brincadeiras e o modo de ser e

aprender das culturas populares foram ferramentas centrais.

O movimento foi possível pelas bases epistemológicas do pensamento decolonial, que

permitem um afastamento da técnica e do saber teórico hegemônico e dos quais encarava

como únicos possíveis para poder abranger outras lógicas, sentidos e sentires mais inclusivos

verdadeiramente entendendo-os como construtivos do espaço e não apenas como participando

de algo que já estava dado. O desenvolvimento das atividades e as reflexões apresentadas por

tais bases epistemológicas permitiram relativizar mais determinadas posições sem esvaziá-las,

trazendo a possibilidade de que uma construção mais criativa fosse se colocando. A escuta e a

fala  são mecanismos  importantes  de luta  política  e  é  importante  nos  indagar:  com quem

empreendemos tais ações? As culturas populares são parte de uma prática de descolonização,

trazendo em si a possibilidade da resistência, conscientização e de uma educação liberadora

como  colocado  por  Abib  (2019).  Suas  lógicas  permitem  que  os  sujeitos  subalternizados

ganhem importância e significância na construção do mundo, permitindo, por exemplo, que as
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crianças possam ser ouvidas como parte da construção do mundo. A criança pode ser acolhida

a partir de seus pontos de vista, como quando agachamos para falar com uma criança pequena

para que ela possa nos olhar nos olhos sem que precisem olhar para cima.

Para fluir com tudo isso, precisava amolecer corpo e mente, dançar, abaixar e levantar

como quando pegava o “caranguejinho na boca do buraco”14, ou quando pulava de um pé só

no “peixe piá”15 eram formas, também, de amolecer pensamentos para que pudesse abaixar,

levantar, girar, olhar, escutar por outros ângulos as crianças. O processo foi também de ir me

desfazendo de uma ação demasiada pedagógica quando estava com elas, avivando mais um

olhar antropológico como colocado por Adriana Friedmann:

o  olhar  antropológico  relaciona-se  muito  mais  com  conhecer  a  diversidade  de
realidades infantis e a complexidade das profundezas dos seus mundos interiores, do
que com interferir ou querer corrigir ou julgar. O olhar antropológico relaciona-se
muito  mais  com o  observador  ficar  em contato  com as  suas  próprias  emoções,
percepções e diversas  vozes internas,  do que com interpretar  e  querer  ‘nomear’,
‘classificar’ aquilo que as crianças expressam. ( FRIEDMANN,  2015)

Uma resolução que por si só não basta se não tivermos conosco as bases práticas,

epistemológicas para colocar em ação o não reger as falas das crianças e sim escutá-las de

fato. As culturas populares permitiam isso.

Nossas atividades aconteciam durante 2h, uma vez por semana, as segundas-feiras no

período da tarde, junto a educadora Ádila com quem dividia as atividades, e as quartas-feiras

no período da manhã ao longo de sete meses, de maio a dezembro de 2017. Começavam

sempre com uma roda de conversa pra dizer um pouco do que tinha acontecido com a gente

desde a última semana que a gente tinha se visto,  falar como a gente estava naquele dia,

contar  algo  que achava importante  de  partilhar  com o grupo e  dizer  o  que  faríamos  nas

próximas  horas.  Depois  seguíamos  trazendo  o  corpo  todo  para  aquele  espaço  com  um

alongamento, às vezes puxados por mim e às vezes pelas crianças. Então começávamos as

brincadeiras dançadas, cantadas e rimadas que ocorriam no quintal quando possível, se não

tivesse chuva e nem sol demais. Após isso, as vezes seguíamos para outras atividades que já

envolveram  história,  desenho,  tocar  algum  instrumento,  assistir  vídeo,  montar  casinha,

caminhar  pelo bairro,  fazer  algum brinquedo junto.  Desde  o primeiro  encontro  usávamos

parte do tempo para fazer alguma brincadeira determinada pelas  crianças.  No princípio o

14 Brincadeira  do  cacuriá,  domínio  público:  Puxador:  Caranguejinho  tá  andando,  tá  andando/Coro:
Caranguejinho tá andando, tá andando/Puxador: Tá na boca do buraco/Coro: Caranguejo, sinhá”

15 Brincadeira do cacuriá, domínio público: Puxador: Voa voa piá/ Coro: Peixe piá/Puxador: (fala alguma ação)
piá/Coro: peixe piá
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planejamento era algo que eu levava bastante à risca, pensando nos tempos para cada uma das

atividades acontecerem e pré determinando todas elas, com o tempo às vezes fui sentindo

certa frustração por planejamentos e não realizados, outras alegrias pela surpresa dos rumos

que as coisas tinham tomado. Com o caminhar fui compreendendo que os aprendizados que

vinham chegando  ao  corpo com as  vivências  para  que  pudessem frutificar  nos  presentes

precisavam fazer uma conciliação com a intuição. A intuição foi se tornando algo pulsante nas

construção de pesquisa e relação com as crianças, podendo entendê-la como parte do método,

uma forma de reconciliação com o presente em que o movimento que vivia era meu junto

com as crianças, respeitando a existência delas, lado a lado, não acima ou abaixo de mim.

Criamos em nossos  encontros  rituais  de início que se repetiam: roda de conversa,

alongamento  e  brincadeira  dançada.  Outros  elementos  foram sendo  acrescentados  com o

passar do tempo, no início pensados pelo que eu entendia como conteúdos importantes a

serem trabalhados com elas, depois foram fruto das demandas que iam sendo escutadas. A

ritualidade construída dos nossos momentos criava um tempo e um vínculo que era nosso, e

caso  as  coisas  fossem saindo  um pouco de  um fluir  sempre  alguma das  crianças  chama

atenção  para  isso.  Por  exemplo,  em  um  dos  nossos  encontros  pela  manhã  no  segundo

semestre, quando eu, por estar um pouco cansada naquele dia específico e deixando a roda de

conversa se alongar mesmo que de maneira dispersa, Alceu, 9 anos se virou e disse que a

gente tinha ido ali para fazer atividade. Eu perguntei para ele o que era atividade então. Ele

respondeu: “Cantar, dançar…” e balbuciou mais alguma coisa que não compreendi. O recado

estava dado, aquele momento era de movimento e produção conjunta, tinha um ritmo que a

gente já tinha estabelecido.

Basicamente  as  atividades  consistiam  em  momentos  de  brincadeira,  partilha  de

memórias,  produção,  compartilhamento  de  conhecimentos  e  fazeres  junto  às  crianças.

Levando em si  a  preocupação com a  coexistência,  o  estar  com a  outra  pessoa  de  modo

respeitoso, o reconhecimento de si, o fortalecimento da identidade e de seu pertencimento

étnico-racial, valorização das potencialidades e das narrativas de si e dos conhecimentos que

tem como forma de interagir com o mundo. 
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4. CAPÍTULO

4.1 Os tempos da pesquisa

O  trabalho  de  escuta  das  crianças  e  de  suas  produções  se  deram  durante  nossos

encontros, seguiam após eles e se estenderam até o momento dessa escrita. O retorno aos

meus  cadernos  de  campo  e  às  produções  das  crianças  foram,  também,  um  retorno  aos

sentimentos vividos e aprendizados adquiridos depois de um bom tempo de distanciamento. 

O texto aqui apresentado foi escrito de maneira espaçada, abandonado por algumas

vezes por conta de outras urgências da vida e por outras por entender uma incapacidade de

expressar a amplitude do vivido na escrita. Certa de que essas serão ainda reverberações que

me acompanharão para além do fim dessa dissertação, desejo que elas cheguem às pessoas

que vieram a ler este texto não como fim, mas como processo.

As visões que se têm das crianças num contexto específico, o do Alto das Pombas, são

um ponto que faz parte do contexto desse trabalho, mas cabe deixar explicitado, mais uma

vez, que o interesse ao qual se debruça neste trabalho é nas perspectivas dessas crianças sobre

suas vivências. Construir a pesquisa permitiu que tivéssemos, eu e as crianças, momentos de

partilha  profundos,  em  um  ambiente  de  horizontalidade  criado  entre  nós.  Metodologias

preconcebidas e objetivos pessoais não podiam ficar sobrepostos ao fluir do acontecimento. 

Usar  da  linha  da  experiência,  junto  à  intuição  como  fio  condutor  dos  passos  da

pesquisa foi importante para que as atividades construídas tivessem relação, atenção e contato

com o  mundo  vivido  também pelas  crianças.  As  crianças  expressavam um tempo  muito

presente  que  as  crianças,  deixando  como  aprendizado  a  impossibilidade  da  escolha  de

métodos muito enrijecidos de pesquisa e permitindo que os “agoras” aflorassem de forma a

frutificar na escrita. 

A possibilidade de estar com as crianças em um ambiente construído em que pesasse a

liberdade de criar e de estabelecer os caminhos da partilha e do aprender, foi muito importante

para  que  desabrochasse  percursos  prazerosos  de  pesquisa.  Olhar  para  o  campo vivido  a

posteriori permite ver nele diversos recortes possíveis, o primeiro que me sobressaiu foi o de

que houve três tempos distintos da pesquisa em campo. Eles se diferenciam do ponto de vista

do foco dado, são camadas de um aprofundamento da minha relação com as crianças e se dão

de maneira cronológica. Escolho esses três tempos:

 Primeiro tempo - a aproximação com a escola
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 Segundo  tempo  -  realização  das  atividades  com  as  crianças  com  planejamento

individual

 Terceiro tempo -  construção conjunta de atividades com as crianças. 

Estes tempos não desconsideram os demais tempos vividos na pesquisa e que já foram

expressos  nos  capítulos  anteriores,  que  envolvem o primeiro  contato  com as  crianças  do

bairro até essa escrita. 

A sensação da leitura que gostaria de deixar das crianças e o olhar que gostaria de

aguçar são como aqueles que temos quando olhamos para uma flor que achamos muito bonita.

Uma flor pode ser entendida como uma efemeridade, as folhas provavelmente duram bem

mais,  como  os  troncos  e  galhos.  Os  frutos  também  são  efêmeros  e  muitos  deles  nos

alimentam,  já  as  flores  todas  nos  nutrem de  algo  para  além dos  nutrientes  alimentícios,

embora muitas delas também o tenham. Na flor, as cores, a beleza, o perfume nos nutrem. O

ser criança é também efêmero em nossa vida humana e nos nutrem para toda vida. Ressalto,

aqui, que contemplamos e nos nutrimos da flor enquanto flor, assim espero que façamos com

as crianças. Que a gente possa nutrir, contemplar e valorizar as crianças enquanto crianças,

considerando  as  etapas  que  virão  adiante,  mas  não  sobrepondo-as  a  presente.  Esse  é  o

exercício desta escrita.

A questão de como me referir as crianças ao longo do texto, se manter ou não seus

nomes verdadeiros, mantendo a importância que tem como co-autoras da pesquisa foi questão

complexa. Como nos lembra Sônia Kramer

“Quando  trabalhamos  com um referencial  teórico  que  concebe  a  infância  como
categoria social e entende as crianças como cidadãos, sujeitos da história, pessoas
que  produzem cultura,  a  ideia  central  é  a  de  que  as  crianças  são  autoras,  mas
sabemos que precisam de cuidado e atenção” (KRAMER, 2002 p.42)

Nesse  sentido,  os  nomes  verdadeiros  das  crianças  são  trocados  para  resguarda  a

privacidade e integridade das mesmas, apesar de serem sujeitos dessa pesquisa elas o são sem

a exposição de seus nomes e rostos. Gostaria que as crianças mantivessem a singularidade que

tem e que apresentaram ao longo da pesquisa, mantendo sua humanidade com nomes e que

pudéssemos nos referir a elas de maneira direta ao lembrar de alguma fala registrada aqui.

Como Kramer, 2002, recuso a alternativa de usar números ou mencionar apenas as iniciais das

crianças. Escolhi dar as crianças nomes de de mestres e mestras das culturas populares que

têm um legado  de  saberes,  tem em comum com as  crianças  a  potência  de  seus  saberes

presentes e a necessidade de que agucemos nossos sentidos para os mesmos. Sendo assim, os
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nomes das crianças foram dados na tentativa de aguçar a curiosidade das pessoas que estão

lendo para conhecerem, também, um pouco mais da história desses alguns mestres e mestras

que têm tanto a nos ensinar. Há no Anexo uma breve descrição dessas pessoas e de que forma

é possível se aproximar um pouco da vida ou legado dos mesmos. 

4.1.1 Primeiro tempo

Aurinda, 8 anos: Um bocado de gente já sentou nessa cadeira. 
Eu: Ah é, e o que elas vinham fazer?
Aurinda: Vinham observar, como você. Mas todas foram embora, acho
que nenhuma gostou do trabalho.16

As atividades de observação desenvolvidas na escola foram muito ricas, ao mesmo

tempo que trouxeram profundos questionamentos sobre o que seria minha atuação ali e de que

maneira o trabalho produzido dialogaria com o espaço. O interesse era poder viver, também,

daquele  espaço  de  aprendizado  das  crianças  vendo  o  que  elas  traziam  de  saberes  para

interação com os conteúdos priorizados pela escola. Pude viver, neste momento, um pouco

das  conversas  na  sala  de  aula,  a  movimentação  no  intervalo  e  os  interesses  que

demonstravam, desde uma posição não propositiva. Acompanhei as duas turmas do 3º ano da

Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fatima por 5 semanas entre maio e

junho de 2017. As crianças foram me mostrando o interesse nas trivialidades do bairro, nas

festas  de  celebração  familiar,  nos  animais  de  estimação,  as  ações  solidárias  com  os

companheiros de sala, o corpo que queria contar suas histórias e o pulsar dos movimentos. Os

corpos gostavam de estar em movimento sempre que podiam, elas gostavam de mudar de

lugar quando sentiam vontade, sobretudo na turma da tarde.

No espaço da sala de aula tinha ouvidos, olhos e corpo todo disponível para ver e ouvir

as  crianças,  sem que tivesse  de  cumprir  com as  expectativas  da  estrutura  escolar,  pouco

preparada para o protagonismo da criança. Eu não era a adulta responsável dentro daquele

ambiente, assim me sentia mais livre para simplesmente estar atenta e não tentando fazê-las

fazer algo. Essa reflexão que fiz acerca de mim nessa posição serviu para refletir sobre minha

prática como educadora e adotar um pouco mais daquela postura atenta quando estivesse

nessa posição.

As crianças sempre queriam saber o que eu estava fazendo ali, a minha resposta era

16.No primeiro encontro que tive Aurinda, que sentava também no fundo da sala, me fez essa observação. Não
tive muito tempo para entender melhor os motivos da observação. Mas sinto que ela anteviu o que seria minha
passagem por ali, ao mesmo tempo que expressou uma análise bastante perspicaz sobre o contexto escolar. 
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sempre:  Vim aprender  com vocês.  Era  um pouco difícil,  para  eles,  conceber  uma adulta

sentada  no  lugar  delas  sem que  fosse  estagiária,  uma pessoa  que  viesse  aprender  com a

professora ou supervisionar algo. Confesso que essa era uma questão tanto para elas quanto

para a gestão e professoras da escola, muitas vezes para mim também. Essa foi a primeira vez

que ocupei esse espaço na sala de aula, por um lado passivo, mas que no entanto foi muito

ativo no que diz respeito as reflexões mobilizadas. 

Ouvir o relato dos fins de semana da turma da manhã que eu encontrava às segundas-

feiras,  na qual  a professora responsável tinha como parte de sua atividade pedagógica de

início da semana esse compartilhamento de relatos das vivências do final de semana, foi um

momento muito importante. Ouvir as conversas paralelas que aconteciam entre as crianças

fazia com que muitos de seus interesses ganhassem relevo. “O cachorro que nasceu é macho

ou fêmea?”, perguntava um dos alunos sobre o acontecimento que soube de uma cadela que

deu cria. “Olha como a Pró tá bonita, tá com trança nova”,  para mostrar o quanto estavam

atentos  aos  detalhes.  As  crianças  nesses  momentos  expressavam  seus  interesses  sobre  a

estética, o que comiam, o que vestiam, do que gostavam. Queriam saber fazer coisas, esse era

um interesse recorrente que pude perceber durante minha observação nesse primeiro momento

de pesquisa. 

Aqui apresento brevemente um pouco dos interesses e falas, de maneira talvez dispersa,

porém, é uma forma de mostrar a avalanche de assuntos, interesses e possibilidade que as

crianças apresentavam na escola de forma espontânea, independente do conteúdo que estava

sendo tratado no momento da aula. Eram cheios de conselhos, de perguntas, de soluções: 
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Como  que  faz  suco

de limão?

Você  sabe  onde

vende corrente?

Dói  pra  furar  a

orelha?

Você troca chiclete

por grafite?

Sabia  que minha vó

é bem pequena e tem

muitos anos?

Quem  mexe  com

fogo  faz  xixi  na

cama,  quando

assiste  filme  de

terror também.

Se  fosse  rico  eu  ia

morar  na  mesma

casa.

O tom de  voz  é  a

delicadeza.

Eu já sei fazer arroz

e  feijão.  Também

arrumo  meu  irmão

pra ir p escola.

Pra  tirar  o

dente,você  puxa

assim  –  pegando  as

duas mãos e puxando

pra  frente  como

segurando uma linha

-  .  Ou  deixa  cair

comendo biscoito

Ah  pra  arrumar  a

sandália  tem  que

passar  um  prego

assim.  Mostrando  a

correia  do  chinelo

pela parte de baixo e

passando o dedo entre

ela. 

Aproveita  pra

brincar,  correr,

brincar  de  pique

esconde.  Porque

quando  a  gente

ficar  velhinho  fica

assim.  Mostra

movimentos  bem

devagarzinho

Uma fala de sábado,

outra  de  domingo.

Não precisa brigar.

Além das  falas,  muitas  eram as  ações  que ocorriam de  forma independente  do que

estava sendo trabalhado durante as aulas. Uma cena que me marcou também foi a de quando

um dos meninos estava sendo questionado pela professora de o porquê mais uma vez ele

estava  sem  material,  nesse  momento  enquanto  ele  pegava  o  caderno,  um  outro  menino

percebeu que ele estava sem lápis e como tinha mais de um jogou um dos dele no chão para

que o primeiro  menino pegasse.  A ação foi  exitosa e  eles  nem ao menos comemoraram,

agiram de forma muito tranquila. Não sei se aquela não foi a primeira vez que fizeram algo do

tipo, mas foi uma atitude solidária bem bonita e muito perspicaz. 

Os  espaços  de  ação  das  crianças  estavam  muito  condicionados  ao  dado  pelas

professoras  da  sala  de  aula,  havia  algumas  reflexividades  na  ação  das  crianças  frente  às

professoras, é claro, como ocorre com qualquer relação entre as pessoas mediada por alguém

que  é  compreendida  como  responsável.  Porém,  ali  eu  ouvia  pouco  as  crianças  e  minha

observação tinha como desafio, além de não me julgar, não julgar as ações das professoras e a
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maneira que elas agiam com as crianças. Acabei me vendo, então, refletindo muito sobre o

como  as  ações  das  adultas  impactavam  nas crianças  e  pouco  sobre  o  que  as  crianças

reverberavam. Fui me afastando da escola enquanto campo concreto, talvez o reconhecimento

de uma limitação que tinha.

Houve um momento bastante marcante na trajetória na escola e em que sobressaiu a

importância de um olhar atento para as crianças somado a um exercício de não vê-las somente

sobre  uma ótica  adultocêntrica.  No último dia  de  atividade  uma das  turmas  a  professora

chamou atenção de uma das crianças, primeiro porque não parava na cadeira, depois porque

ela  estava  riscando  de  caneta  a  perna  que  estava  de  bermuda.  Olhei  para  minha  perna

imediatamente que estava toda riscada de caneta,  se perguntassem diria que costumo não

parar na cadeira também e que muitas vezes me risco com a caneta quando tenho que fazer

isso. Mas eu sou adulta, outra adulta não vai chamar minha atenção perguntando porque faço

isso, no máximo vai pensar que é estranho porque não é uma atitude que ela toma. Quando se

trata da criança, não aceitamos ou buscamos compreender suas ações quando são diferentes

das  que  temos,  chamamos  atenção  para  assim  enquadrar  no  esperado.  Aquele  momento

ilustrou muitas reflexões para mim e colocou em xeque o meu foco na pesquisa, ali quis muito

julgar a atitude da adulta, afinal nem tinha visto bem a atitude da criança. 

A escola como espaço construído a partir de uma lógica opressora é uma realidade. Os

espaços  de  educação  formal  estão  permeados  por  uma  delimitação  de  expressão  das

diferenças e diversidades de ser e viver, bem como dos afetos, das vivências e conhecimentos

que ali transitam. Afetos e experiências adquiridas fora do espaço escolar ou não condizentes

com um modelo dominante,  estão normalmente relegadas a  se expressarem no campo do

lazer, do  momento  “livre”  e  não  como elementos  que  somam no saber  legitimado como

conteúdo de aprendizado e de construção de conhecimento. Decorre desses mecanismos que

delimitam certos tipos de saberes a determinadas esferas uma transferência do sistema de

exclusão para o sistema de desigualdade e hierarquia, fato muito claro quando pensamos a

realidade  étnico-racial  brasileira,  os  conhecimentos  tributários  dela  ou  a  relação  adulto-

criança nestes espaços. Pensando em um sentido macro, por exemplo, figuram as culturas

populares de matriz africana e indígena e todos os saberes correlatos as mesmas dentro da

escola. Figuram como apêndices para dar conta de inserir de modo superficial a temática da

diversidade sem impactar  a  maneira  que os  conteúdos estão  sendo trabalhados,  ou são o

elemento presente nos momentos celebrativos de forma subalternizada. De toda forma, não
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são encaradas como constitutivas dos conteúdos formais. Relação semelhante ocorre com os

contributos das crianças para a sala de aula e suas atitudes. O termo “ciências sensatas” usado

pelo antropólogo José Jorge de Carvalho17 é bastante perspicaz e condizente ao tipo de saberes

que precisamos  construir  dentro  dos  nossos  ambientes  formais  de  educação e  nas  nossas

ciências.  Este  usa o termo fazendo paralelo à  divisão feita  nas  ciências  pelo pensamento

racionalista:  ciências  humanas,  exatas  e  biológicas.  Todos os  conhecimentos  que  não são

referentes  a  essa  divisão  dentro  de  uma  perspectiva  eurocêntrica  têm  uma  inserção

subalternizada naquele espaço. Isso acontece também com a forma que vemos as relações

criança-criança, que não são vistas como relevantes ou possíveis de produzir aprendizados.

Amanda Marqui (2012), em sua etnografia sobre os processos de ensino e aprendizagem e as

práticas pedagógicas escolares das crianças Guarani Mbya de Nova Jacundá, que vivem no

sudeste do Pará, buscando contribuir para a compreensão dos significados atribuídos pelas

crianças  ao  ir  à  escola,  como espaço  de  novas  formas  de  construção  de  conhecimento  -

indígena  e  não-indígena  –  e  novas  relações,  trata  sobre  a  transmissão  de  conhecimento

criança- criança pontua:

Por  isso,  sempre  havia  um  burburinho  na  sala  de  aula  porque  as  crianças
conversavam  entre  si  como  fazer  o  exercício  ou  pedir  alguma  explicação.  A
conversa entre as crianças era uma forma delas aprenderem coletivamente, o que me
parecia ilustrar a noção de nhanhembo’e, na qual não há distinção entre quem ensina
e quem aprende, pois o conhecimento é construído coletivamente. Esta situação era
bem frequente nas aulas, o que me mostrava também que as noções de educação
guarani estavam presentes na escola.
Às vezes a professora parecia se incomodar com os burburinhos que ocorriam na
sala de aula e pedia para elas ficarem quietas, geralmente quando isto acontecia às
crianças respeitavam bastante seu pedido. Nesta perspectiva, a visão da professora
ainda reflete noções de que ela tem o controle da situação na escola, por meio da sua
fala, e de que ela é o centro transmissor do conhecimento.” (MARQUI, 2012, p.81)

O olhar que estava despertando na escola e os sentimentos frente a suas construções

fez com que eu fosse me afastando da observação feita na escola para chegar mais perto das

crianças. Um processo que é de afastamento, também, do tipo de relação projetada para esse

encontro  entre  pessoa  adulta  educadora  e  criança  educanda.  Entendendo  que  essa

aproximação da criança é uma forma de contribuir com a construção da escola por outros

meios, reconhecendo minhas limitações de relação dentro daquele espaço como pesquisadora.

17 Fala proferida na palestra intitulada  Encontro de Saberes e Diversidade Epistêmica:  Para a superação da
formação eurocêntrica  das  Ciências  Sociais  e  das  Humanidades  nas  Universidades Brasileiras,  realizada  no
Centro de Estudos Afro-Orientais pela Pós-Afro UFBA em 2017
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4.1.2. Segundo tempo

Nesse momento comecei a realizar atividades com as crianças do Instituto Fatumbi na

sede do GRUMAP. Como colocado no capítulo anterior, junto aos integrantes do Grupo de

Pesquisa Griô passei  a  desenvolver  ações  de contra  turno escolar  com as  crianças.  Eram

crianças de 5 a 11 anos, no geral, que participavam das atividades durante duas horas, no

período da manhã, das 8 às 10 horas ou no período da tarde das 14 às 16 horas. A maioria

dessas crianças eram alunas da escola, portanto quase todas as crianças já tinham me visto

dentro de outro contexto. No período da manhã as crianças chegavam até a atividade em sua

maioria  sozinhas.  No  período  da  tarde  a  maioria  das  crianças  vinham acompanhadas  de

responsáveis, se não o seu o de algum vizinho que trazia várias crianças juntas. 

O conhecer as crianças se parte do cotidiano delas ia se abrindo, agora com um lugar

estabelecido. Porém, que estava também sendo conhecido por ambas as partes. Estávamos

dentro  de  um  espaço  físico  e  simbólico  conhecido  por  todas  as  presentes,  GRUMAP e

Fatumbi. No entanto, a dinâmica que estava se estabelecendo era outra, era um novo espaço

sendo criado. Nesse processo foi sendo construída nossa relação. A compreensão de como

funcionariam as atividades, visto que muitas das crianças já eram parte do Fatumbi em outros

anos, era um processo, então, que eu e elas estávamos vivendo.

As  atividades  com  as  crianças  inicialmente  eram  feitas  respeitando  conteúdos

previamente construídos, muitas vezes ainda em uma dinâmica de dialogar com os conteúdos

escolares, apesar de propor uma forma diferente de os fazer. Fato percebido pelas crianças,

que em nossos primeiros encontros me falaram coisas como “isso a gente já fez na escola”. O

primeiro conteúdo abordado foram as etnias indígenas, por ser abril esse um tema abordado

dentro  do  espaço  escolar.  A base  da  metodologia  das  atividades  eram  as  brincadeiras

dançadas, agregando as questões de identidade e território. Durante o primeiro semestre de

atividades o planejamento era feito a partir de minhas escolhas como educadora, não apenas

do ponto de vista do conteúdo como também do formato. Apesar de já ter adentrado o campo,

estava  trazendo  um  elemento  a  mais,  o  desenvolvimento  das  atividades  como  desafio

colocado, de certa forma, a mim mesma. A relação com as crianças e nossas atividades fluíam,

ganhando uma construção que seria nossa e mobilizando as posições que tínhamos dentro

daquele  espaço educativo.  O sentimento  era  de  que estava  passo  a  passo  adentrando um

campo com as crianças de modo mais aprofundado. 
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O processo de entrada em campo passava por rever minhas práticas e de ser aceita

pelas crianças numa nova posição. Corsaro (2005) discute em seu trabalho com crianças a

aceitação do etnógrafo da cultura da criança, ressalta que é necessário não ser visto como um

“adulto típico”, o que significa não ser um adulto muito ativo e controlador em suas ações

com as crianças. A relação de confiança que vai sendo construída entre crianças e pesquisador

depois de adotar tal postura faz com que elas se sintam mais confortáveis em partilhar suas

experiências. O momento de início da realização das atividades foi um processo de criação de

vínculo de confiança com as crianças, somado a uma certa desconstrução de uma posição já

colocada por ser adulta e ocupar o posto de educadora dentro de um espaço educativo já

vivido pela maioria delas. 

O desenvolvimento das atividades e a aproximação com as crianças iam ganhando

corpo e espaço, ao mesmo tempo que minhas práticas junto a elas iam se tornando mais

construída em conjunto, ia me tonando menos ativa e controladora, estava finalizando meu

segundo tempo. Lidando com frustrações de planejamento não concretizados, inseguranças

pelo tipo de relação que estava construindo com as crianças e desconstruções do que era a

prática educativa naquele espaço.

A pesquisa e pesquisadora iam se forjando de modo mais respeitoso às crianças, elas

ganhavam espaço e escuta mais atenta. Exigia flexibilidade, autoconhecimento e aceitação de

que de alguma forma havia reprodução de uma relação típica adulto criança que precisava ser

reinventada. Constatações e reflexões que só podiam ser feitas em contato com as crianças. 

4.1.3 Terceiro tempo

O processo de distanciamento da pesquisa, trouxe a reflexão de que os percursos das

atividades com as crianças era um mundo de possibilidades muito vasto para ser abordado em

uma única forma de escrita. Notei que havia algumas diferenças entre o grupo da manhã e o

grupo da tarde e pulsou a necessidade de um recorte maior na pesquisa. 

Escolhi  focar  no desenvolvimento de atividades  construídas  junto com o grupo da

manhã, isso porque ele tinha características específicas que sobressaiam. Uma delas era o fato

de a maior parte do grupo vir para as atividades de forma autônoma, apenas três das quatorze

crianças que circulavam pelas atividades vinham acompanhadas dos responsáveis e as mais

frequentes eram as que vinham de forma independente.  Apenas  uma menina compunha o
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grupo  da  manhã  de  forma  esporádica,  o  restante  do  grupo  era  formado  por  meninos.

Importante  demarcar  que  não  havia  uma  cobrança  sobre  a  assiduidade  e  possível

desligamento das atividades, não havia obrigatoriedade na participação das atividades.

O fato de as atividades da manhã já estarem se desenhando de uma forma conjunta

com as crianças, mesmo antes de construir com elas de fato as ações ficou evidente após a

primeira observação dos diários de campo. Compreender que as mudanças de planejamento

eram muito mais feitas no momento das atividades a partir das demandas apresentadas pelas

crianças. O ambiente que contava com menos crianças, trazia mais proximidade entre a gente,

a possibilidade de um conhecimento e reconhecimento das individualidades para a construção

do espaço de modo mais  qualitativo.  Revendo os  diários  percebi  que em uma de nossas

atividades. No primeiro dia em que Paizinho, 5 anos, foi a nossa atividade, de modo muito

agitado  e  tentava  de  toda  forma  inviabilizar  que  as  brincadeiras  dançadas  ocorressem

descumprindo  combinados,  Nelito,  6  anos  colocou  que  agora  a  nossa  atividade  seria

atrapalhada, tendo o apoio de mais dois de seus colegas na observação. A nossa atividade não

era algo proposto só por mim, era deles também, havia um reconhecimento de um espaço que

eles eram também construtores, tinham um papel ativo. 

Todos esses fatores, somados à amplitude de temáticas apresentadas em cada um dos

encontros com as crianças foram mostrando a necessidade de aprofundar o processo com

apenas um dos grupos, visto que eles eram heterogêneos assim como o tipo de relação que

tínhamos estabelecido. 

Vivi o terceiro tempo da pesquisa, então, focada no desenvolvimento dos encontros e

produções junto ao grupo da manhã. 
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4.2 Ouvindo com o corpo todo

As crianças se expressam de diversas maneiras que não apenas as verbais. A cultura

infantil  se tece com imagens, impressões, sentimentos,  formas do brincar, e tantas formas

mais.  As  crianças  têm  uma  capacidade  de  transformar  espaços,  agir  profundamente  nas

relações que estabelecem entre seus pares e com os adultos, inventando e ressignificando o

mundo de quem se dispõe a ouvi-las com sentidos atentos. É preciso ter sentidos despertos e

atentos  para  se  ouvir  a  criança.  Busquei  ir  despertando  esses  sentidos  no  texto  até  aqui,

mostrando um pouco dos contextos de desenvolvimentos das ações e agora mergulhamos nas

interações com as crianças, parte das ações que desenvolvi com elas.

Adotar  uma  postura  de  educadora  outra,  comprometida  com  os  conhecimentos

expressos pelas crianças,  empreendendo uma transformação no sentido de uma educadora

aprendente como nos lembra Vanda Machado:

Falo de um ser educador aprendente considerando demandas essenciais e comuns da
sua  errância  e  da  condição  humana  que  persegue  um  jeito  de  educar  com  a
consideração por outras vozes, outras lógicas,  outros códigos, outros paradigmas.
São questões que se entrecruzam e dinamizam caminhos para a consciência de si
mesmo, para a consciência histórica e de um fazer ensinante de seres autônomos,
solidários e coletivos. Entendo que a adoção de um contorno dando relevância à
pessoa como um ser-sendo e a cultura do lugar cria outra ideia de educar. Significa,
ao  mesmo  tempo,  uma  abordagem  sobre  como  compreendemos  a  nossa  ação
enquanto educadores  aprenderes  e sobre o que somos numa certa  forma de vida
considerando outra ética existencial (MACHADO, 2013: 40)

Compreender  que  as  crianças  produzem  determinados  conhecimentos  e  que

apresentavam formas outras de reivindicá-los é reconhecer que existem diferenças as quais

precisam ser ouvidas com atenção para gestar uma nova forma de encarar as crianças como

uma categoria coletiva que produz e mobiliza conhecimentos.

Escutar a criança é um exercício de aguçar da criatividade, des-mecanizar as algumas

formas  de respostas  condicionadas,  para todos os  envolvidos  adultos  e  crianças.  Teci  um

caminho de observação que é um experimento e como nos lembra Adriana Friedmann: 

Olhar crianças de forma antropológica implica uma profunda ética e respeito
por elas e uma autêntica conexão com nosso ser e as emoções que vêm à tona
durante estas observações. Assumir um olhar antropológico implica, de forma
constante,‘se colocar na pele do outro’,  acolher, ler o mundo das crianças
desde o lugar delas,  em  diálogo com as nossas percepções adultas e com
nossa criança interior.
Implica em um permanente e profundo processo de autoconhecimento, uma
conexão e presença, colocando as crianças à nossa frente; implica silenciar
nossos impulsos e ouvir nossos insights. (FRIEDMANN, 2018, p. 8 e 9)
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Esse des-mecanizar foi vivido durante o segundo tempo da pesquisa, lidando com as

frustrações e sentires que os momentos com as crianças me traziam. Sem cair nas armadilhas

de a todo tempo analisar e melhorar minhas interações com elas na lógica do sucesso das

atividades que eu propunha, sem levar em consideração o que elas demandavam. O processo

criativo a  ser vivido era o de silenciar desejos,  anseios  individuais para dar pulsão a  um

construir conjunto e a escuta franca das crianças e dos sentimentos que elas reverberavam em

mim.  O desafio  de  viver  de  forma profunda a  experiência  do estar  como coloca  Bondía

(2002):

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um
gesto de  interrupção,  um gesto que é  quase  impossível  nos tempos que correm:
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar,
demorar-se  nos  detalhes,  suspendera  opinião,  suspender  o  juízo,  suspender  a
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e
espaço. (BONDÍA, 2002, p. 24)

A inteireza da experiência, sobretudo com as crianças, exigia um tempo compassado

lentamente e um silenciar para escutar como corpo todo. 

4.2.1 Brincadeiras dançadas

O quintal era o lugar preferido para as brincadeiras, tanto para as propostas por mim

ou alguma que eles decidiam fazer. Desde do início nossas atividades sempre contavam com

alguma brincadeira dançada para inciar todos os processos. Também dentro das nossas duas

horas  de  atividade  teríamos  um tempo  para  alguma atividade  coletiva  proposta  por  elas,

normalmente propunham um jogo com bola, futebol ou baleado18.

Das brincadeiras dançadas que fazíamos, os meninos da manhã gostavam muito do

garnizé e a cada roda reinventavam algo. Em roda a gente cantava:

Puxador: Lá no meu terreiro cisco como eu quiser
Coro: Lá no meu terreiro cisco como eu quiser
Puxador: Ganizéé,
Coro: cisca lá no meu terreiro
Puxador: Garnizéé
Coro: cisca com tu quiser19

18 Jogo de bola também conhecido como queimada em outras regiões do país. 
19 Esse é um cacuriá escrito por Glayson Arcanjo, junto ao grupo Baiadô de Uberlândia MG que tinha como
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Cada vez que chegava no refrão uma ou mais pessoa entrava na roda para ser o garnizé

da vez e ciscar um pouco lá dentro. Mas brincamos várias vezes eles iam reinventando as

formas, uma vez a roda se desfez e corriam por todo o quintal ciscando como quisessem. Num

dos dias, enquanto estávamos em roda, foi entrando um por vez e os demais faziam uma cuia

com a mão para que o galo viesse ciscar. Perguntei o que tinha na mão deles, eles falaram que

era a comida do galo. 

Outra  brincadeira  que  gostaram muito  foi  a  do  veado  e  caçador,  gostavam muito

porque podiam correr bastante caçando ou fugindo. 

Puxadora: O veado do mato é bicho corredor
Coro: Corre veado lá vem caçador
Puxador: Lá vem caçador, lá vem caçador
Coro: Corre veado lá vem caçador.20 

Na primeira vez que fui fazer a brincadeira, alguns dos meninos riram e ficaram meio

pasmos que eu estava falando veado. Perguntei o que era veado. Nelito, 6 anos, foi o único

que logo respondeu: É gay. Nós já tínhamos falado sobre ser gay numa outra oportunidade

quando Bule Bule, 9 anos trouxe o problema de que um dos meninos estava chamando a irmã

dele  de  lésbica.  A  carga  negativa  que  a  sociedade  colocava  naquelas  palavras  era

compreendida  muito  bem por  todos  eles,  mas  o  porquê  de  isso  acontecer,  não.  A gente

conversou sobre o assunto e  percebeu que aquilo nada mais era  que algo sobre quem as

pessoas decidiam se relacionar afetivamente. Depois de dizer isso Bule Bule me perguntou:

“Então é como se eu ficasse ofendido por alguém dizer que eu gosto de alguma coisa ou de

alguém?”. Depois disso ele afirmou que se gostar de namorar com mulher era ser lésbica

então a irmã dele era. 

A presença nas atividades não era cobrada para as crianças e participação de novas

crianças estava sempre aberta. Na turma da manhã sempre aparecia uma outra criança nova e

que o grupo tratava de inteirar sobre a brincadeira que seria feita, música cantada ou dinâmica

que teríamos. Certa vez chegou um menino novo e no momento que fui cantar veado, ele

ficou rindo, os outros meninos ficaram um pouco incomodados e perguntei o que era veado. 

Tião Carvalho Eu só conheço o viado que passava na rua dele. 

Nelito, 6 anos: Ah, o que você tá falando é gay.

Os meninos falaram que veado era diferente de “viado”, eu concordei. 

coordenadora a professora Renata Meira. Aprendi essa brincadeira como integrante do grupo Girafulô com a
coordenadora do grupo Vivian Parreira. 
20 Domínio Público, cantada no ritmo do cacuriá também. 
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Zeca Afonso, 10 anos: Meu irmão é viado.

Eu: Meu irmão é hétero.

Bule Bule, 9 anos: Minha irmã é lésbica.

Todo mundo voltou a se olhar na roda e pediram para seguir a brincadeira. Aquilo não

era uma questão relevante para discutir e deixou de ser um problema ser ou não “viado”, e a

gente estava falando do veado. Isso aconteceu porque o grupo apresentou para ele uma outra

forma de olhar para essa questão sem que isso fosse uma forma de violentar ou depreciar

alguém. O espaço criado por e com eles de diálogo permitia que falássemos de assuntos que

eram tabu lá fora de forma tranquila. Um espaço construído de forma conjunta, a partir da

brincadeira com espaço para os diálogos também com a palavra. 

4.2.2  Fome do quê?

Desde o nosso primeiro encontro, apesar dos encontros terem apenas duas horas de

duração, muitas das crianças faziam por muitas vezes a mesma questão: o que a gente vai

comer? Muitas das crianças que estavam ali participavam também das atividades do Instituto

Fatumbi no ano anterior, assim, existia um significado em estar  ali  que envolvia comida.

Estavam acostumadas  com um ritmo  de  atividades,  um tempo  de  duração  que  envolvia

lanchar juntas. Era parte da ritualidade de estarem naquele espaço simbólico. A demanda foi

apresentada de forma mais enfática pelas crianças: a gente não vai lanchar? A vontade de

comer  era  um fator  presente,  muito  presente,  apesar  de  a  disposição,  a  atenção  e  ações

empreendidas pelas crianças não demonstrassem falta de alimento, e nosso olhar atencioso

com  os  contextos  das  crianças  e  a  conversa  com  aqueles  que  estavam  mais  perto  da

comunidade saber que a questão não era a fome. Entendemos, dessa forma, que essa não era a

questão. E que o partilhar a comida era parte importante do encontro com o outro naquele

contexto. 

A comida envolvia outras dimensões. Sempre nas histórias contadas de celebração nos

fins de semana a comida era ponto importante, falado com água na boca e língua nos lábios

sobre o churrasco em casa, do bolo, do almoço na casa do parente, do lanche que comeram

em algum passeio.

A primeira vez que o lanche retornou à nossa atividade foi uma surpresa para todas

nós. Pacotes de bolacha recheada, bastante aclamada pelas crianças. No dia da divisão do

68



lanche aconteceu um fato curioso, o qual foi que ao invés de solicitar que as crianças ficassem

em fila para receber os pacotes, coloquei a caixa no centro da nossa roda e deixei que elas

pegassem. Em meio uma certa  excitação por conta da volta  do lanche,  fizeram um certo

tumulto, mas logo estavam todas com pacotes na mão sorridentes.  Escolher não organizar

uma fila para aquela distribuição era uma porta para mostrar as crianças que não só podiam,

como deviam se organizar da maneira que costumam fazer em outros espaços sem uma ordem

adulta.  Fomos  construindo,  assim,  uma  forma  de  alimentar  que  alimentava  a  também

liberdade do estar, tendo como ética o espaço do outro, a coexistência, pensando em termos de

igualdade mais do que “civilidade” e “obediência”. Fortalecendo a expressão das potências

que  tinham nos  modos  de  se  organizar,  fomentando a  autonomia  dentro  de  um contexto

coletivo solidário. 

As crianças foram demonstrando a centralidade que a partilha do alimento tinha para

aquele espaço e a necessidade de que isso fosse contemplado. Quando voltou a faltar lanche

na unidade, construímos um lanche coletivo. Em nosso combinado as crianças podiam trazer

frutas  para  compartilhar  entre  elas.  Foi,  este,  um  processo  de  acordos  que  trouxe  outra

perspectiva sobre o que comer. Interessante observar que nunca todas as crianças trouxeram

frutas, nem nunca nenhuma criança ficou fiscalizando quem trazia ou não frutas e todo mundo

que queria comia o que queria. Após algum tempo conseguimos construir dentro do grupo de

pesquisa um recurso que garantia a compra semanal de alimentos para aquele nosso lanche

coletivo, com isso a festa era garantida, entre os “não gosto disso” e o troca-troca de frutas,

todo mundo participava do momento. 

4.2.3  Caminhando no Alto das Pombas

A maioria dos meninos iam e vinham sozinhos das atividades como já coloquei. Mas

em um dia específico, quando um dos meninos menores, Gil, 5 anos, ficou para ir embora

sozinho porque a mãe dele não chegava para buscar e ele disse que podia ir sozinho. Alceu, 9

anos  e  Bule  Bule,  9  anos,  percebendo que  aquilo  não pareceu muito  tranquilo  pra mim,

falaram que sabiam onde ele morava que poderiam levá-lo em casa. Como era meu caminho

de ir embora fomos todos juntos, fui guiada por eles e seguimos por um caminho que eu não

conhecia, mas que eles me disseram que daria no mesmo lugar da saída. No caminho fizeram

questão de me mostrar onde era a casa de Nelito e gostaram do fato de eu não conhecer bem o
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bairro e decidiram seguir diversificando o caminho, depois percebi que queriam fazer uma

parada para me mostrar um pé de acerola que tinha em um cantinho. Aproveitaram pra contar

que antes no Fatumbi tinha um pé de acerola que dava “um montão de acerolas”. 

Depois desse dia levei como proposta para nosso encontro que a gente fizesse um

passeio guiado por eles pelo bairro. Quando propus o passeio, a primeira reação de muitos

deles foi que lá não tinha nada de interessante a ser mostrado, uns falaram que era porque

passavam por aqueles lugares todos os dias e não tinha nada de novidade ali. Sugeriam que

passeássemos por outros lugares fora dali. Percebi que a descoberta que o bairro representava

pra mim era muito diferente da que representava para eles, o que deveria ser óbvio. Sendo

assim, construímos um passeio com a proposta de fotografar o que achassem interessante no

percurso, quando sentissem vontade. 

O passeio se tornou um passeio fotográfico, onde eles iam me apresentando alguns

lugares  contando  histórias  sobre  eles  e,  também,  fazendo  alguns  registros.  Fizemos  um

percurso curto em que me mostraram os lugares: pequeno estabelecimento onde era possível

jogar  vídeo  games,  o  parquinho  da  praça,  a  escola  e  a  casa  do  “Coroa  da  Arraia”.  Na

caminhada eles podiam registrar o que quisessem, eu entregava a câmera para isso. O passeio

foi  feito  com 4 dos  meninos.  As  imagens que  registraram nosso passeio  mostraram uma

atenção a detalhes que poderiam passar desapercebidos pelas pessoas que transitavam pelo

bairro. O olhar não era do óbvio. A movimentação dos animais, as árvores onde dava para

trepar ou aquela que tinha fruta numa viela, o escorregador da praça, a porta da escola, a

banquinha de doces muito colorida. 

As fotos iam sendo feitas por eles e por mim quando eles apontavam algo que deveria

ser registrado. Parte das fotos realizadas neste dia seguem abaixo.
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Mico andando pela fiação na rua principal do Alto das Pombas. Foto de Bule Bule, 9 anos

  

Gato Preto debaixo da árvore. Foto de Alceu, 9 anos
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Casa do “Cora da Arraia”. Lumumba, 11 anos

Cavalos no terreno do cemitério. 
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Portão de uma casa. Nelito, 6 anos

Portão da escola. Nelito, 6 anos
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Pé de acerola na viela. Lumumba, 11 anos

Acerola, a fruta. Lumumba 11 anos.
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Escorregador da praça

Menino subindo na árvore da praça
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Fachada do GRUMAP

4.2.4  Criando tempo e espaços

 A liberdade para fazer o que quiséssemos dentro de uma ética da coexistência foi se

desenhando mais concretamente com o passar dos encontros. As crianças ocupavam e, quando

necessário, de maneira estratégica criavam espaços. As estratégias para criar e viver o espaço

da maneira que gostariam eram múltiplas. 

Em um dos primeiros encontros solicitei  algumas vezes a Lumumba, 11 anos, que

participasse  de  nossa  brincadeira,  estávamos  cantando  e  dançando.  Depois  de  ter  me

respondido não, sem um motivo específico, mas gostaria de ver o que estava acontecendo e

sem  que  ficassem  perguntando  o  porquê.  Lumumba  se  levantou  pegou  uma  vassoura  e

começou a varrer o quintal. Uma estratégia para observar a atividade sem ser incomodado.

Depois compreendi que estava também organizando o espaço para a próxima atividade,  o

futebol. Ele disse que não queria sujar a roupa e o quintal estava cheio de barro e de folhas,

que certamente subiriam com a bola, além de serem escorregadias. 

Durante uma roda de alongamento que fizemos no período da manhã, pedi, ao fim da

atividade, que os meninos colocassem no centro da roda tudo que era de ruim chacoalhando

as  pernas  e  os  braços  para  que  pudéssemos  seguir  nossas  atividades  sem  eles.  Quando
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terminamos essa etapa e chamei para seguir para a próxima Alceu, 9 anos correu buscar um

rodo, disse que era para tirar tudo de ruim que tinha ficado ali e Bule Bule, 9 anos pegou uma

pá para que tudo fosse jogado para bem longe. 

Muitas reflexões vieram a partir dessas ações e sobre o quanto que na ânsia de ver as

crianças fazendo o que propomos não deixamos que elas se mostrem e façam o que desejam.

Quando o fazem, na maioria das vezes colocamos como uma expressão de individualidade

negativa  ao  invés  de  demonstração  de  suas  estratégias  e  formas  de  participação  coletiva

singularizada.

O presente era algo muito latente na relação com as crianças e no que elas desejavam

viver  e  compartilhar.  As  urgências  presentes  sempre  se  sobressaiam  quando  podiam  ser

expressas  e  atendidas.  Uma  urgência  que  não  era  um sinal  de  ansiedade  ou  de  falta  de

prioridades. Num dos dias quando fomos para o quintal iniciar nossa atividade planejada, no

caso era preparar nossas massinhas de modelar. Como de costume eles chegaram no quintal

antes de mim e nesse dia como tinha que levar alguns materiais acabei demorando um pouco

mais para chegar até lá também. Quando cheguei estavam todos em volta da pequena árvore

que tinha no fundo do quintal. Cheguei e chamei todos para iniciar a atividade. Nelito, 6 anos

me respondeu: “Pró, agora a gente não pode ir. Estamos vendo uma coisa muito urgente, uma

reunião de joaninhas”.  Então fui até a árvore ver a reunião também, o que ele chamou de

joaninha é um bichinho pequeno de asas em pé com um pequeno ponto branco no meio. Os

demais meninos advertiram que na verdade chamavam viuvinhas. Foi a primeira vez que vi

aquele inseto, ficamos um tempo olhando como elas se movimentavam de forma conjunta,

especulando se estavam comendo as folhas e pensando para onde iriam. Me permitir afetar e

estar  com as  crianças  em suas  urgências  abriu a possibilidade de conhecer  aquele inseto.

Passado um tempo, decidiram que era hora de seguir para atividade com a massinha. 

A sutileza com que as crianças galgavam seus espaços era de uma sabedoria e um

ensinamento precioso. Quando quebramos as formas duras de impor uma vontade adulta de

que as crianças façam o que achamos ser necessário elas nos apresentam estratégias e formas

de somar as ações que são da ordem do inesperado e da poesia. Descolonizar nossos corpos,

nossa mente e nossa forma de fazer é algo importante na construção junto às crianças. Nossas

práticas educativas estão submersas em práticas coloniais, fazendo com que a dimensão da

sensibilidade fique sepultada nelas. Há um enrijecimento do corpo e da sensibilidade nesse

processo que faz com que tenhamos uma postura de negação a tudo aquilo que tenta amolecê-
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las. As crianças chegaram no mundo após nós adultos, desconhecendo as relações de opressão

de princípio e trazem em si uma semente da inovação.  Aracy Lopes da Silva, (2002) nos

mostra com pesquisa etnográfica feita junto a povos indígenas Jê centro-brasileiros A'uwe

Xavantes que as crianças, os “pequenos xamãs”, propõem soluções criativas para problemas

da comunidade. Há intercâmbio entre mundo adulto e mundo da criança, podendo a criança

propor soluções culturais diversas das dos adultos. Por desconhecerem o mundo, acredito que

sobretudo por terem um conhecimento distinto sobre as formas de ser e estar no mundo elas

dão vazão ao corpo, a sensibilidade e as sutilezas que por elas perpassam. 

4.2.5 O saber fazer

Os meninos sempre demonstravam grande interesse no fazer coisas. Desde a minha

observação na escola tinha visto o quanto as crianças se interessavam em saber fazer coisas.

Elas  perguntavam  como  eram  feitas  algumas  coisas  e,  sempre  que  sabiam  fazer  algo,

gostavam de falar. Quando nos  sentamos  para  construir  nossas  atividades  só  no segundo

semestre trouxeram essa demanda de aprender a fazer coisas.  

Nossa primeira produção foi de bicudas21, busquei algo que pudesse ser aprendido por

ele com outras crianças ensinando e que já tivessem demostrado interesse. As pipas, ou as

arraias sempre surgiam como assunto. Escolhi, então, para a atividade passar um dos vídeos

da série do Territórios do Brincar que mostra os brinquedos e as brincadeiras das crianças e

elas ensinando como reproduzi-las. O vídeo escolhido era feito com crianças de Acupe -BA

ensinando a fazer bicudas, pipas de papel sulfite. Assistimos ao vídeo uma vez inteiro e depois

seguimos vendo e parando a cada etapa para fazer nossas bicudas. Todo mundo concentrado

em suas produções e quando um tinha muita dificuldade para alguma das etapas pedia ajuda

ao outro para que pudéssemos seguir para a próxima etapa. Depois de pronto eles propuseram

que a gente fosse para fora,  na ladeira,  para soltá-las.  Enquanto eu buscava solucionar  o

problema de não ter um rolo de linha para cada um, eles pegaram gravetos que encontraram

para enrolar parte da linha e assim dividiram os rolos.  A primeira  bicuda que subiu teve

euforia geral e subiam e desciam ladeira pra fazê-las subirem. 

Acharam muito bom fazer as bicudas e falaram que seria muito bom aprender a fazer

arraias, espécie de pipa em formato retangular bastante comum entre os meninos do Alto das

21https://territoriodobrincar.com.br/videos/bicudas/
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Pombas. Na atividade de passeio pelo bairro eles já tinham mostrado a casa do “Coroa da

Arraia”, onde compravam as suas normalmente. Propus que a gente fosse conversar com o

“Coroa da Arraia” para que ele nos ensinasse a fazer o tipo de pipa, eles gostaram muito da

ideia e no mesmo dia fomos até a casa dele fazer o pedido. Foi após o período da atividade e

Alceu, Bule Bule, Lumumba e Didi  me acompanharam.  O Coroa, que agora sabíamos que se

chamava  Edvaldo,  aceitou  o  convite,  me  passou  a  lista  de  materiais  que  precisaria  e

combinamos a data da oficina. No dia da oficina, primeiro começamos com uma  conversa

com o Edvaldo que foi acompanhado de sua esposa, os dois tinham nos recebido no dia que

fomos fazer o convite. Ele contou um pouco de sua história de vida e Didi, perguntou como

ele tinha começado a fazer arraias. Ele contou que seu irmão mais velho fazia arraias, ensinou

o pai dele e depois ele começou a fazer, virando um negócio de família. Depois aproveitou o

momento para falar para os meninos sobre os perigos de usar linha chilena, uma linha com

capacidade cortante muito grande e que muitas pessoas estavam procurando, mas que era

muito perigosa. 

Os meninos pareciam bem inteirados sobre os perigos daquela linha e falaram que

preferiam  usar  cerol  e  foram  alertados  para  o  cuidado  com  a  utilização  do  mesmo.  Os

meninos contribuíram contando história de acidentes com a linha chilena que tinham visto na

televisão ou incidentes que ocorreram com eles mesmo com a utilização de cerol. Seguimos

para  a  produção  das  arraias,  cortando  os  papeis  de  seda  no  tamanho  certo.  Tudo  era

acompanhado com muita atenção pelos meninos e o Edvaldo tinha bastante paciência fazendo

questão de que os meninos botassem a mão em todo o processo. A produção das arraias durou

duas atividades, uma com a presença de Edvaldo e outra sem ele, mas já com tudo cortado, só

faltando colar algumas e fazer as rabadas ou rabiola, que ele ensinou como eram feitas para

que pudéssemos seguir sem ele. No dia da continuidade da montagem das arraias sem ele, os

meninos tomaram a frente das produções solucionando as dúvidas como podíamos. Todos

saíram com suas arraias prontas. Com as arraias não tivemos o momento de soltar juntos, o

tempo estava chuvoso, mas eles deram notícias sobre elas na atividade posterior e todos não

tinham mais as arraias por motivos diversos: perdida no ar, rasgada antes de empinar, tomada

por algum familiar ou tinha esquecido ali no espaço mesmo. Mas a sensação de que sabiam

fazer as arraias permanecia, então nenhum achou um grande problema não ter mais aquelas

arraias. Ailton  Krenak  em  entrevista  no  ano  de  1989  problematizou  o  que  é

considerado  educação  em  determinado  contexto,  tratando  sobre  o  papel  e  posição
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hierarquicamente superior que a leitura e escrita tem em na nossa sociedade comparando com

a que tem para os Krenak, diz:

Para mim e para meu povo, ler e escrever é uma técnica, da mesma maneira que
alguém pode aprender a dirigir um carro ou a operar uma máquina. Então a gente
opera essas coisas, mas nós damos a elas a exata dimensão que têm. Escrever e ler
para mim não é uma virtude maior do que andar, nadar, subir em árvores, correr,
caçar, fazer um balaio, um arco, uma flecha ou uma canoa. (KRENAK, 1989)

As crianças dentro das vivências que tivemos em conjunto também demostraram a

importância  do  saber  fazer,  salientando  que  esse  era  um tipo  de  saber  que  gostariam de

vivenciar no espaço educativo. 

Nas nossas últimas atividades trouxe a proposta de que registrassem em um pequeno

livreto feito artesanalmente sobre os momentos que tinham sido importantes para eles durante

nossos encontros, um diário onde podiam registrar momentos que marcaram durante nossos

encontros, dentre a diversidade dos registros todos  escolheram registrar a experiência com a

as arraias. 

Foto da autora, 2018
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4.2.6  O saber memória

Na primeira vez que falei sobre memória, propus que a gente compartilhasse nossas

memórias mais importantes, eles, nesse momento, perguntaram se poderiam trazer memórias

tristes. Fiquei surpresa com a proposta de que seriam divididas memórias tristes, mas aceitei.

Depois refleti bastante sobre o quanto a escolha de partilhar aquele tipo de memória mostrava

que se sentiam em um ambiente acolhedor para isso.

As memórias tristes vieram carregadas de dores relacionadas aos vínculos familiares

quebrados por conta da separação dos pais ou por morte. Neste dia estavam presentes apenas

3 meninos Didi, Alceu e Nelito , a primeira memória compartilhada foi por Didi que contou

um pouco sobre o processo da separação dos pais, que foi bastante conflituoso. Ele lembrava

de um momento em que os dois discutiam e estavam cada um segurando uma de suas mãos,

discutindo com quem ele ficaria. Ele era pequeno e naquele momento tinha dito a sua mãe que

gostava mais de seu pai do que dela. Disse que falou isso, mas que não era verdade. Ele

chorou com a lembrança e os demais ficaram com olho marejado, assim como eu. Um deles

disse  que  ficou  emocionado  porque  também  tinha  história  de  conflitos  relacionado  a

separação dos pais, o outro porque disse que ficou triste com a história dele. O acolhimento

construído naquele espaço com eles dava a liberdade de partilharem de emoções profundas, se

sentiam confortáveis em chorar juntos e expressar empatia. A memória expressa veio como

meio  de  criar  conexões,  permitindo  que  a  gente  discutisse  sobre  as  nossas  formas  de

demostrar afeto e como são parte do aprendizado da vida. Nelito, sugeriu que Didi dissesse a

mãe dele que ele gostava dela, como quem dizia que agora que ele sabia que não tinha dito a

verdade podia contar para ela. Seguimos conversando mais sobre família, esses processos de

separação e quanto adultos muitas vezes também não sabem expressar seus sentimentos e, por

isso, alguns conflitos se instauravam e eles não eram responsáveis por isso. 

A proposição para compartilhar memórias  se tornou bastante  filosófica,  Nelito  que

ouvindo as memórias triste dos amigos, disse que as únicas memórias tristes que tinha era a da

morte das avós. Ele disse: “Uma das minhas avós morreu quando eu estava na barriga da

minha mãe”. Questionei  como aquela  era  uma memória  sendo que ele  ainda  nem estava

nascido. Respondeu: “Mas eu sei,  então é memória”.   Édouard Glissant (2005), linguista,

etnólogo,  filósofo,  romancista  e  poeta  caribenho,  nos  lembra  que  há  um ocultamento  de

passado  que  faz  com  que,  por  exemplo,  muitas  pessoas  não  possam  reivindicar  uma
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ancestralidade e uma herança de modo orgulhoso. Ele ressalta a necessidade do passado ser

sonhado de maneira profética, sobretudo pelas pessoas, comunidades e culturas que tiveram o

passado  ocultado,  para  que  se  possa  pensar  o  futuro  e  viver  o  presente  de  modo  a

desestabilizar uma hegemonia homogeneizante. Nelito ao afirmar o seu saber memória de

forma orgulhosa estava falando sobre seu passado, sua ancestralidade colocando de forma

muito simples que a memória está para além da presença material em vida é aquilo que a

gente sabe.

Propus,  então,  que  seguíssemos  com  o  compartilhamento  de  memórias no  nosso

próximo encontro e solicitei que levassem objetos que traziam memórias de afeto para eles.

Não trouxeram nenhum objeto, as justificativas eram que algum familiar não tinha deixado

trazer ou que não tinham nenhum. Então decidi ao invés de trazerem o objeto, eles criassem

um. Levei material para preparar junto com eles massinha de modelar para depois construir

uma réplica dos objetos de memória de afeto que quisessem. Fomos para o quintal preparar a

massinha, levei várias cores para que tingissem as massinhas e tivessem muitos elementos

para a produção de seus objetos de memória. O processo de preparar a massinha foi muito

envolvente,  iam prestando atenção na mudança de textura da massinha e falando sobre o

processo com os demais. Escolhiam as cores e depois misturavam algumas para ver o efeito

que tinha a mistura. Deixei que vivenciassem aquele momento com tempo, depois falei que

agora poderiam construir seus objetos de memória de afeto. Zé Pedro, 5 anos, olhou para mim

meio abismado e me disse – “Pró, aqui a memória”. Mostrando todas as massinhas que tinha

preparado em sua mão, como se fosse óbvio. Os demais pareceram concordar com ele e me

pediram a receita da massinha para que pudessem fazer depois, dois dos meninos pediram um

pedaço de papel para anotar e os demais quiseram também, fizemos isso no fim da atividade.

Depois seguiram fazendo objetos e mostrando um para os outros. 

A  fala  de  Zé  Pedro  me  paralisou  um  pouco,  não  era  isso  o  que  gostaria  que

acontecesse, mas foi isso que as crianças me disseram. A memória era assim também criada

no presente, moldada, apalpada e construída na troca com os demais, precisamos estar atentos

também para ao presente para compartilhar dela. A memória já estava ali.  

4.2.7 O  saber do cuidar

No  dia  que  compartilhamos  memórias  pela  primeira  vez  Alceu,  9  anos
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escolheu compartilhar com a gente o momento mais triste de sua vida, que foi a morte de sua

bisavó. Segundo ele foi uma perda muito grande para ele e em suas palavras a “bisa foi quem

me ensinou tudo, tudo. Ela me ensinou a comer, a não fazer xixi na roupa, tudo, tudo que é

importante”. Ficou emocionado e os demais compartilharam da emoção com ele. A percepção

era a de que a bisavó tinha ensinado a ele tudo que era importante para a vida. Ressaltou a

importância  de  ações  para  a  manutenção  da  vida  e  para  o  cuidado  de  si  como  seus

aprendizados  mais  importantes.  Os  outros  dois  meninos  presentes  concordavam  com  a

importância daquilo que ele tinha aprendido e acrescentavam outras coisas como escovar os

dentes, tomar banho. O papel desses aprendizados para a vida e a importância de sua bisavó

foi trazida em outros momentos de nossas atividades. Contou que sua bisavó havia ensinado a

sua avó a matar ratos e que isso foi importante para ela, porque quando precisou fazer isso ela

sabia. 

Os meninos  traziam a importância do saber cuidar da própria vida como importante, o

cuidado de si como dimensão importante e que sabiam graças ao encontro com mais mulheres

mais  velhas  que  depreenderam cuidados  para  com eles.  As  crianças  me  ensinaram sobre

aprendizado e expressaram o valor do aprendizado com as pessoas mais velhas como forma

de frutificar a manutenção de ma vida saudável. 

4.2.8 – O que querem ouvir

Propus, durante as atividades realizadas com as crianças, que juntos construíssemos

lambe-lambes22 com frases que eles gostariam de escutar pelas ruas da comunidade. Depois

que  expliquei  o  que  eram lambes  e  eles  gostaram da  ideia  de  espalharem colagens  pela

comunidade, iniciamos o processo. Durante quase dois meses, ao fim de nossos encontros eu

perguntava  para  eles  frases  que  achavam que  poderiam  fazer  bem  de  serem  vistas  pela

comunidade. A pergunta era: Qual frases vocês gostariam de ouvir pela rua? Ou que ações

gostariam que as pessoas tivesses?

22  Cartaz feito de varias tamanhos podendo conter imagens, desenhos ou escritos, colados em espaço público de
circulação com cola feita a base de farinha ou polvilho. 
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DIA FRASES

31/08/17  Não jogue lixo na rua
 Entre no Fatumbi
 Não pegue nos outros para bater
 Bom dia, boa tarde, boa noite
 Estudar muito para ser uma boa pessoa na vida

14/09/17  Venha para o Fatumbi
 Olá pessoal, tudo bem?
 Não jogue lixo no chão
 Fique vivo
 Caique é barril
 Marcus é um jogador legal
 Papa capim dos meus sonhos
 Ideia  imagem:  de  fazer  um  desenho  das  mãos

escrito Fatumbi

28/09/17  O amor!
 Pessoal venha ver a exposição do Fatumbi
 Que todo mundo seja feliz
 Imaginação.
 Bondade e alegria
 Solidariedade

05/10/17  Família é bom junto
 Seja feliz
 Melhor dia para você
 Durma com anjinhos
 Não se sinta mal
 Você ganhou um prêmio de melhor pessoa
 Você é bonito
 Você é bonita

26/10/17  Brinque com a gente
 não jogue lixo na rua
 cuide do nosso espaço e tempo
 Bom dia, boa tarde boa noite
 dê carinho
 aprender faz bem
 Que todo mundo seja feliz sendo o que é
 Ideia imagem: duas mãos se unindo
 Alô, está feliz hoje?
 Ajude a melhorar o bairro
 Viva bem! 
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Algumas frases se repetiram ao longo do processo, combinamos que escolheríamos

algumas delas para imprimir e confeccionar os lambes. No fim fiz a leitura de todas as frases

faladas,  elencaram as  mais  importantes  e  elaboramos  juntos  algumas  para  houvesse  uma

síntese das ideias parecidas. Os lambe-lambes ficaram:

No  processo  de  escolhas  das  frases  ficou  latente  o  quanto  para  as  crianças  era

importante falar frases que ressaltavam a dimensão do cuidado, com o bairro, entre as pessoas

e com eles. Falavam muito do presente e eram frases que, de alguma maneira, motivavam o

dia da pessoa. 

No dia da caminhada pelo bairro para colar os lambes, fomos até a entrada do bairro

no Campo Santo e iniciamos a colagem desde lá. A maioria deles foram colocados na rua

principal, local que todo mundo que precisava acessar a comunidade passava. Alguns foram
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colados nas vielas, as vezes por serem perto da casa deles ou de algum familiar. Também

colamos alguns na entrada da sede do GRUMAP, onde desenvolvíamos as atividades. Quando

na semana após a atividade da colagem perguntei para eles sobre como se sentiram a respeito

da colagem dos lambes falaram que gostaram bastante, ficaram só um pouco chateados que

muitos dos cartazes foram rasgados pouco tempo depois. Seguem fotos do registro do dia da

colagem dos lambe-lambes pelas  ruas  do Alto das  Pombas.  As fotos  foram tiradas  pelos

meninos, a máquina circulava livremente por eles, por isso não teve como atribuir autoria para

cada uma delas, aceitando que são de autoria coletiva de todos eles. 

Lambe-labmbes colados na Faxada do GRUMAP
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Meninos colando lambes na faixada do GRUMAP
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Colando lambe-lambe nos postes do bairro

Lambe-lambe colocado no Campo Santo, entrada do Alto das Pombas
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Meninos registrando a colagem

Meninos colando o lambe-lambe na rua de entrada do Alto das Pombas
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Lambe-lambe colado no poste do bairro
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Registrando os lambes colados
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Lambe sendo colado pela autora
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5. PASSOS DE UMA CONCLUSÃO

“O sujeito da experiência é um sujeito "ex-posto". Do ponto de vista
da experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira de
pormos), nem a "o-posição" (nossa maneira de opormos), nem a "im-
posição" (nossa maneira de impormos), nem a "pro-posição" (nossa
maneira de propormos), mas a "ex-posição", nossa maneira de "ex-
pormos", com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por
isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se
impõe, ou se propõe, mas não se "ex-põe". É incapaz de experiência
aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada
lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem
nada o ameaça, a quem nada ocorre. (BONDÍA, 2002, p. 24 e 25)

O trabalho desenvolvido e apresentado nessa dissertação objetivou caminhar na reflexão

junto  às  ações  das  crianças  de  um  bairro  de  classe  popular  majoritariamente  negra,

explicitando  suas  estratégias  e  conhecimentos  expressos.  Reafirmando  a  necessidade  da

escuta e da sensibilidade a serem despertas, apontando as culturas populares como práticas

que fortalecem e propiciam esse processo.

As  vivências  com  as  crianças  me  trouxeram  muitos  aprendizados  que  seguem

reverberando pela vida e sinto que não couberam completamente no texto que trouxe até aqui.

Acredito que nem todos os ensinamentos deixados chegaram ao corpo, sigo aprendendo com

as coisas que ocorrem no passado e só podem ensinar no presente. Ainda há muito mais por

despertar. No intuito de encerrar o texto, mais uma etapa desse processo de pesquisa, escolho

compartilhar  mais  alguns  um desses  momentos  de  aprendizado  no ensejo  de  abrir  outras

portas da percepção que escancarem possibilidades outras de aprendizados para quem e vem

se afetando  até  aqui.  O processo  é  de  trazer  um arremate  a  certa  costura  feita,  que  não

dispensa outros retalhos ou pontos que possam ocorrer.

O mergulho em um contexto comunitário junto às crianças mostrou sobre como as

potencialidades  de  cada  pessoa  somam na  construção  de  um todo,  sendo  necessário  um

processo de abertura para viver os atravessamentos que elas me proporcionavam. Construindo

uma ética  que  requeria  uma coexistência,  que  só  foi  possível  depois  de  me  abrir  para  a

ousadia do fazer com elas. Eu, no meu lugar de adulta e pessoa cheia de receios do fazer, por

“não saber”,  ou “não estar pronta”,  somada a uma cautela  quanto a imprevisibilidade das

reverberações pelas quais eu não teria controle, aprendi com as crianças um pouco do fazer

fazendo, o quando viu já fez. Nas crianças havia um ímpeto pelo fazer. Recordo um dia em

que a câmera estava com os meninos durante nossa atividade, Lumumba pediu para tirar uma
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foto minha,  enquanto dizia  sim a foto já  estava feita.  O dedo foi mais rápido que a fala.

Podemos ver sob os olhos da impulsividade? Sim, mas creio que vale mais ver sob os olhos

da ação e do movimento que por ser tão pulsante não cabe regras muito impostas de maneira

estanque,  as  coisas  acontecem acontecendo,  são,  sendo,  fluem.  Um deixar  fluir  as  ações

independente  da  racionalização  que  muitas  vezes  nos  prendem.  Um pouco  dessa  energia

tomou nossos encontros e minha posição como construtora daquele espaço junto às crianças.

Flávia Damião (2012), nos dizendo sobre seu processo de pesquisa junto as crianças do bairro

do Arraial do Retiro em Salvador, Bahia:

Foi na ação direta com as meninas e meninos afrodescendentes do Arraial do Retiro
que fui compreendendo que eles demandavam de mim um jeito de pesquisar que
envolvesse respeito, sensibilidade e criatividade. Em virtude dessa aprendizagem em
campo fui  privilegiando a  conexão de  linguagens  como maneira  de  proceder  às
ações interativas com as crianças.
Banhando todas as ações estava a tríade: afetividade, corporeirdade e pensamento.
(DAMIÃO, 2012, p.120 e 121)

Abandonar a visão hierarquizada na construção do tempo e do espaço com as crianças,

deixando que os elementos  da afetividade e corporeidade também me afetassem, além do

pensamento me fazia  confiar no comprometimento e nos vínculos que as crianças  tinham

como cocriadoras daquele momento e a seguir de forma mais respeitosa com a pesquisa.

Com isso, ficou forte a evidência de que nossa relação com as crianças pode cada vez

mais ser  permeada pela  perspectiva de que os encontros são de trocas,  reforçando que o

movimento  de  ensino e  aprendizagem ocorre  para  todos os  presentes,  adultos  e  crianças.

Amanda Marqui (2012) fazendo etnografia com as crianças Guarani Mbya de Nova Jacundá,

que  vivem no sudeste  do Pará,  analisando o processo do torna-se  alunos  fala  sobre  essa

dimensão relacional da aprendizagem vista por elas.

A transmissão de conhecimentos realizada a partir das experiências vivenciadas pela
pessoa  é  uma  das  formas  da  educação  Guarani  e  contempla  uma  perspectiva
relacional da aprendizagem, pois a ação de aprender (nhanhembo’e) e de ensinar
(mbo’e)  é  compreendida  como complementar  e  mútua.  Deste  modo,  tanto quem
ensina  como  quem  aprende  é  considerado  sujeito  do  processo  de  ensino-
aprendizagem. (MARQUI, 2012, p.74

Muito aprendizado foi partilhado a partir das falas e dos encontros que vivi com as

crianças, tanto do ponto de vista pessoal quanto no da produção de um conhecimento mais

geral, necessária para toda uma sociedade que convive com crianças, sobretudo no intuito de

tornar  os  momentos  e  espaços  educativos  passíveis  de  um  trânsito  de  produção  de

conhecimento  não  unilateral.  Ao  me  deixar  afetar  pelas  perspectivas  e  movimentos  das
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crianças, percebi que muitas vezes pude vivenciar o brincar profundamente, nos momentos

das  brincadeiras  dançadas  e  nos  demais.  Tais  momentos  traziam  prazer  e  alegria  aos

encontros.

Caminhei percebendo o quanto sentia prazer com os encontros, o quanto estava por

inteira ali impactava o quanto eles também estavam por inteiro comigo. Certa de que brincar

tem essa ligação com uma inteireza da vida, como nos lembra Lydia Hortélio quando nos diz

do brincar como inteireza e harmonia entre pensar, sentir e agir23 . O prazer do estar surgiu

como uma categoria a ser valorizada na relação e construção com as crianças, sempre que

pude vivenciar os momentos com elas com inteireza. A pedagoga Maria Amélia Pereira Peo

em sua fala para o documentário “Tarja branca” que trata sobre a importância do brincar,

considerando esse como parte de uma revolução necessária em nossa humanidade em todas as

fases da vida afirma que o

Brincar é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando o seu fio inteiro da
vida, você está brincando. Só quando você vai inteiro para fazer algo, o resultado é
verdadeiro. Assumir a experimentação e a brincadeira como práticas constantes na
nossa  vida  e  o  papel  de  protagonistas  do  reencantamento  do  mundo  é  de  uma
coragem  que  requer  muita  simplicidade  e  coração  de  criança.  A alegria  e  as
percepções  afetivas  da  vida  só  são  possíveis  quando  a  gente  brinca.  Brincar  é
mostrar ao mundo que você está por inteiro (PEREIRA, 2014)

As crianças nos ensinam o brincar, as culturas populares brincam e ambas nos fazem

estar de modo mais verdadeiro no mundo. Quero que quem chegou até aqui possa abrir um

tanto mais olhos, ouvidos e coração para as potencialidades e para a beleza que as crianças

têm para oferecer a todas as pessoas com quem elas interagem. Ressalto esse olhar, sobretudo,

às crianças negras dos contextos populares.  Vanda Machado refletindo sobre sua vivência

como pesquisadora rememorando sua infância nos diz:

Ao longo da caminhada pela vida, aprendi, constatei e principalmente sinto que as
crianças negras carecem de um olhar diferenciado. Um olhar que contemple a sua
beleza do jeito como ela é.  As crianças negras crescem tomando tapas  na alma.
MACHADO (2006, p.15)

Entendo que esses “tapas na alma” dos quais as crianças são vítimas estão ligados à

nossa estrutura racista como um todo e à desumanização que é parte dos estereótipos que

recaem sobre as pessoas negras de todas as idades. Porém, quando pensamos nas crianças

negras, o peso do esteriótipo do que elas poder vir a ser também se faz muito forte. O olhar

para criança negra muitas vezes está ligado a impedir que ela venha a ser algo desagregador e

23 Texto parte da Ocupação Lydia Hortélio, organização Itaú Cultural São Paulo: Itaú Cultural, 2019.
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ruim para a sociedade, um perigo. Vendo que as violências que as atingem são parte do que

contribui  para  que as  mesmas reproduzam essas  estruturas,  se  violenta  corpo e  alma das

crianças, ou pior, negam essa alma. Isso em um sentido da subjetividade e de uma poética que

expressam. Entender as especificidades do ser criança negra, ao mesmo tempo que fomenta

uma perspectiva poética e humanizantes delas, é algo que permite perceber a beleza que são e

expressam em suas atitudes,  curiosidades e construções.  Permitir  um compromisso com a

criação de espaços e relações, estarmos disponíveis a escuta dessas crianças, que seja além de

uma  visão  assistencialista  e  paliativa  do  vigiar,  alimentar  e  garantir  a  saúde  física,  é

necessário.

A escritora Chimamanda Adichei, em uma de suas palestras chamada de “O perigo de

uma histórica única”24,  ressalta o poder que as histórias têm na construção da nossa vida,

chamando atenção para as  consequências  maléficas que uma história  única pode gerar  as

pessoas e suas formas de estarem no mundo. Na palestra ela conta isso a partir da história que

ouvia quando criança sobre Fide, um menino que trabalhava para sua família na Nigéria. Fala

que a única coisa que sabia sobre ele era que era de uma família bastante pobre, a partir dessa

narrativa que lhe era contada ela tinha muita pena dele. Um dia, ela enfim vai até a aldeia em

que Fide vivia e se deparou com uma fartura de fazeres, o irmão dele havia feito um cesto

muito bonito.  A partir  dessa história Chimamanda vai traçando os olhares que as pessoas

vertem sobre ela, uma nigeriana no Estados Unidos e toda a imagem de escassez e pobreza

que recai sobre o continente africano. O alerta é para que não se reduza a complexidade das

pessoas a um aspecto apenas, um reducionismo do “outro” que afasta as pessoas, além de ser

fonte de estereótipos que só limitam. A autora nos diz que:

Histórias  importam.  Muitas  histórias  importam.  Histórias  tem  sido  usadas  para
expropriar e tornar maligno. Mas histórias podem também ser usadas para capacitar
e  humanizar.  Histórias  podem  destruir  a  dignidade  de  um  povo,  mas  histórias
também podem reparar essa dignidade perdida. (CHIMAMANDA, 2009)

Escutar  histórias  é,  portanto,  uma forma importante  de abrir  nossas  percepções ao

outro,  sobretudo escutar as narrativas que as próprias pessoas possam nos contar, ou, ainda,

nos permitir vivenciar. Nesse sentido é que quero deixar expresso esse trabalho as minhas

vivências com as crianças. Fortalecendo as coexistências e dedicando escuta atenta as diversas

formas de ser e viver presentes em nosso mundo. Nesse processo a seleção de que narrativas

24 https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt-br#t-
73866 . Acesso em 10/07/2017. A palestra se tornou livro em 2019 publicado pela Editora Companhia das 
Letras.
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ocupam em que  espaço  na  nossa  vida  e  em nossa  sociedade,  é  um indicativo  de  como

tratamos as pessoas e forças as quais elas pertencem. A história é uma instância importante

para  todas  as  humanidades,  há  inúmeras  narrativas  que  circulam  socialmente,  “mas  a

qualificação/legitimação dessas tantas histórias – que garantem memória- é particularmente

determinada pela  intenção e  pelos  discursos  daqueles  que  chamamos mediadores  sociais”

(PASSOS E CAPUTO, 2012, p.62). Ressaltando que o valor das narrativas está diretamente

ligado ao valor social dos grupos a que pertencem essas histórias e memórias. Assim, silenciar

o outro é uma estratégia bastante arraigada em nossa sociedade como meio de domínio de

grupos sociais, podendo entender que crianças, assim como negros e mulheres, têm em geral a

voz silenciada e suas histórias contadas por outros. Nesse sentido,  é importante pensar as

narrativas trazidas e vividas pelas crianças como forma de entender a relevância e o lugar que

elas têm na vida das mesmas e na construção dos espaços educativos.

Perpassando especificamente pelas relações com a educação formal, cabe lembrar que

dentro da educação em todos os níveis, hoje há uma disputa dada no que diz respeito ao

processo de inclusão de certos saberes em seus espaços. Dentro do ensino superior as cotas

sociais e raciais são, por exemplo, uma luta para incluir os corpos e os sujeitos de saberes

renegados naquele espaço, fazendo com que se acirrem as reivindicações por uma inclusão

epistêmica. Na escola de educação básica os sujeitos já estão mais incluídos, porém isso não

garante que haja uma inclusão epistêmica. 

Se dentro do ensino superior se faz necessária uma reestruturação da ordem do saber

pensando numa realidade fincada na terra, e junto aos sujeitos que dela fazem parte, o mesmo

é  necessário  na  escola.  Possibilitar  que  os  saberes  provenientes  das  diversas  realidades

históricas e matrizes culturais se encontrem de maneira não hierarquizada nos ambientes de

educação formal é garantir que mundos possam existir e serem potentes desde as crianças.

Compreendendo que garantir um alto nível de aprendizagem só é possível congregando as

várias dimensões de aprendizagens da vida. Sem dissociar a construção de si em comunhão

com os recursos culturais e sociais que estão disponíveis no meio.

Sobre o tempo vivido pelas crianças e o adentrar nele na condição do presente que o

presente nos é, Ailton Krenak ao falar sobre o que o tempo mítico fala:

No caso dos povos indígenas a memória continuada tem que visitar um lugar que
insistem em chamar de mito,  porque querem esvaziar  ela  de sentido histórico, e
portanto chamam de mito.
Acontece  que  todas  as  narrativas  míticas  anunciam  coisas  que  nós  vivemos,
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reconhecidas como história. Outro dia eu estava me perguntando, que lugar é esse
que o mito informa para  vocês? Como um pensamento  se  apoia  nesse  lugar  da
narrativa do mito para ele pensar e interagir com o mundo? O que me ocorreu é
dizer que no tempo do mito a gente ainda não tinha a angústia da certeza. Parece um
debate filosófico né? O tempo do mito é quando você ainda não tem angústia da
certeza. Você não precisa ter certeza; o mito é uma possibilidade, não uma garantia.
Não tem uma garantia de duração, de tempo; ele é mágico. Ele inaugura, abre uma
porta  para  você  atravessar  e  sair  no  mundo,  interagir  e  se  realizar  no  mundo.
Sempre, obrigatoriamente, é uma experiência coletiva. Não é o sujeito, não é o self-
made man. Não tem self made man nessa história. As pessoas pertencem a coletivos,
suas histórias são de profunda interação com uma constelação de gente que na base
mesmo,  costuma  estar  a  sua  herança  cultural  -  seus  avós,  seus  ancestrais.
Independente de qual culto eles sigam, na base das mentalidades, do modo de se
colocar no mundo estão as memórias mais antigas e ancestrais. (KRENAK, 2018)

Nesse sentido penso que o tempo mítico tem uma ligação com o tempo das crianças e

o pulsar do agora, o chamado latente, a um movimento mais coletivo do estar. As crianças

chamam para  nos  desprendermos  da  angústia  pela  certeza  de  que  tipo  de  adulto  serão  e

fortalecer a  possibilidade, a potência que já são, ainda que saibamos que aquele é um estar

passageiro. São crianças, depois serão adolescentes, jovens, adultos, velhos….como todos nós

esperamos ser. Querer entender as crianças como um ser incompleto por não ter passado por

todas essas fazes do ser humano, entendê-las como ser inacabadas por isso, é falacioso visto

que nós, independentemente da idade que temos, não somos seres acabados.

Se pudesse realizar um desejo com essa escrita esse seria o de despertar nosso corpo

todo para construção de simetria no contato com as crianças, o despertar para um fazer junto

com  elas.  Não  fazer  para  elas,  um  processo  educativo  que  se  dê  na  convivência  e

reverberando as  diferenças  de  forma não hierárquica.  Trazendo o  sensível,  o  brincar  e  a

possibilidade de que racionalidades outras e viveres outros se realizem.

Objetivei com esse trabalho, e com o texto, mais despertares e aprendizados do que

certezas e dados consumados. Na caminhada muitos processos foram vividos, por vezes uma

vontade  de  abandono  da  escrita  enquanto  algo  distante  do  dar  conta  do  vivido,  e  uma

dificuldade pessoal em finalizar processos. Revisitar o diário de campo muitas vezes fazia

parecer  que  para  cada  encontro  seria  necessária  uma dissertação toda,  mas  foram muitos

encontros, então tento de certa forma de modo intuitivo e comprometido dar conta aos temas

que vibraram mais forte. Abundância de conteúdos e sensações que precisavam ser escritas de

uma  forma  a  não  desmerecer  e  com  a  responsabilidade  que  tenho  pelo  trabalho  e

envolvimento criados. Talvez tenha falhado, mas a busca foi pelo melhor possível.

Quero reverberar no dia a dia o quanto é mágico viver toda a potência que as crianças
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são,  sem  ter  como  objetivo  a  que  serão.  Cada  criança  já  é  um  bocado  de  realizações,

sentimentos  e  transformações.  Que  a  gente  possa  ajudar  nas  condições  para  que  elas  se

expressem e sejam tudinho, com corpo e alma. Elas, em sua miudeza são imensidão onde

cabe toda a grandeza dos detalhes e aprendizados que nos proporcionam. Que possamos não

despotencializar a criança que é pelo que será, elas são presente. São sementes que colhem e

dão frutos antes mesmo de serem árvores, e brilham. Que a gente brilhe, aprenda e seja mais

criança com elas.
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ANEXO

O nome das crianças, mestres e mestras da cultura popular. Aqui apresento brevemente

alguns  mestres  e  mestras  mestra  das  culturas  populares,  com quem  tive  o  privilégio  de

também aprender em minha caminhada de vida, e que emprestam seus nomes as crianças que

tiveram falas expressas diretamente durante a dissertação. O intuito é instigar as pessoas que

venham a ler a conhecerem as histórias e, quem sabe, vivenciar os aprendizados e legados nos

oferecem. 

Nome: Mestre Alceu, faleceu em 2018.

Quem é:  Um dos fundadores do Grupo de Teatro e Danças Populares Urucungos Puítas e

Quijengues, que é um grupo de cultura popular negro com atuação desde 1988 na cidade de

Campinas -SP. 

Onde saber mais: O grupo permanece ativo em Campinas, realizando atividades no bairro de

Vila Nova Teixeira em Campinas -SP. http://urucungospuitasequijengues.blogspot.com/. 

Nome: Dona Aurinda do Prato 

Quem  é:  Mestra  sambadeira,  Yalorixá,  tocadora  de  prato  é  atuante  nas  atividades  dos

quilombos do Tereré e Maragogipinho, na Ilha de Itaparica, na Ilhota onde nasceu e vive até

hoje. 

Onde saber mais: O Grupo A Corda Samba de Roda desenvolve algumas atividades junto a

mestra Aurinda, dentre elas vivências e celebrações. 

Nome: Mestre Bule Bule

Quem é: Repentista e cordelista baiano nascido no sertão baiano em Antonio Cardoso -BA

Onde  saber  mais:  O  mestre  possui  diversas  publicações  lançadas  e  CD  gravados.

http://www.bulebule.com.br

Nome: Mestre Didi, faleceu em 2013

Quem é: escultor, escritor e sacerdote do culto aos Ancestrais Egun. 

Onde saber mais: O mestre possuí diversos livros publicados e suas obras estão expostas em

museus  como  o  Museu  Afro-Brasil  em  São  Paulo.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21953/mestre-didi
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Nome: Mestre Gil

Quem é: Liderança do Jongo de Piquete

Onde saber mais: No fim de semana mais próximo ao 13 de junho Mestre Gil realiza em sua

casa uma Festa de louvor a Santo Antônio, a festa é tradição há mais de 70 anos. https://pt-

br.facebook.com/JongodePiquete

Nome: Mestre Lumumba

Quem é: Filho do orixá Ogum, poeta, compositor, músico, militante cultural há mais de 40

anos,  diretor  artístico,  Oni’Ylu  (construtor  de  tambores)  e  Alabe.  Vive  em São  Luiz  do

Paraitinga – SP no Ilê Asè Omò Ayé

Onde saber mais: O Mestre  realiza  diversos  show e  oficinas  de  toque  e  construção  de

tambores  por  diversas  cidades  do  estado  de  São  Paulo.

https://www.facebook.com/MestreLumumba/

Nome: Mestre Nelito, faleceu em 2018.

Quem é: Mestre de Samba Chula, nascido em Santiago do Iguape – BA. Vivia no Engenho

Velho da federaçãoem Salvador – BA. Fundou o  Grupo de Samba Chula Os Vendavais, era

parte da Associação dos Sambadores e Sambadoras do Estado da Bahia, desenvolvia diversas

ações educativas e vivências para falar sobre a importância e as especifidades do samba chula.

Onde saber mais: https://www.facebook.com/osvendavais/

Nome:  Mestre Paizinho 

Quem é:  Mestre do Grupo de Adoração aos Presépios e da Cia. de Moçambique - Unidos a

São Benedito, vive em Taubaté – SP.

Onde saber mais: Além de levar a frente o moçambique com manejo de bastões, desenvolve

atividade em diversas escolas da Rede Publica da cidade e em instituição sociais que atendem

pessoas  com  necessidades  especiais.  https://www.youtube.com/watch?

v=soApY_qVNEo&feature=emb_title.  

Nome: Mestre Tião Carvalho 

Quem é:  Mestre maranhense, residente em São Paulo desenvolvendo atividades de cultura
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maranhense coordenador do Grupo Cupuaçu São Paulo -SP.

Onde saber mais: https://www.facebook.com/GrupoCupuacu/

Nome: Capitão Zé Pedro

Quem é: Capitão do Terno de Congada Marinheiro de São Benedito -  Uberlândia -MG

Onde saber mais: A Festa do Congado em Uberlândia acontece sempre no segundo final de

semana de outubro, em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, é nesse momento

que o Marinheiro de São Benedito ganha as ruas para procissão e louvação, além de abrir as

portas de seu quartel para celebrar e comer junto com quem chegar. Antes disso, normalmente

em agosto começam as campanhas e leilões, cantando, dançando e louvando para arrecadas os

mantimentos necessários para realização da festa. Eles estão localizados no bairro do Tibery

em Uberlândia - MG

Nome: Mestre Zeca Afonso 

Quem é: Mestre liderança do Samba Chula Filhos da Pitangueira um dos grupos mais antigos

que existem na Bahia Vive em São francisco do Conde - BA

Onde  saber  mais:  https://rotasciags.wordpress.com/2013/02/28/samba-chula-filhos-da-

pitangueiras/
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