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Caminhos do Coração 

 

Há muito tempo que eu saí de casa. 

Há muito tempo que eu caí na estrada. 

Há muito tempo que eu estou na vida. 

Foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz. 

Principalmente por poder voltar 

A todos os lugares aonde já cheguei, 

Pois lá deixei um prato de comida, 

Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar. 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente. 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas. 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá, 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar.  

É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. 

É tão bonito quando a gente vai à vida 

Nos caminhos onde bate, bem mais forte, o coração.  

(GONZAGUINHA, 1982). 

http://letras.terra.com.br/gonzaguinha/


 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa focaliza uma experiência educacional desenvolvida na modalidade de 
ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma turma de alfabetização 
inserida num Terreiro de candomblé, em Salvador (BA). Busca-se uma compreensão 
das interlocuções realizadas entre as práticas curriculares, considerando as 
identidades culturais dos estudantes e a pluralidade dos espaços interculturais 
presentes nos processos de aprendizagem, nos quais se inclui a proximidade com a 
tradição cultural do candomblé. A etnografia escolar foi a opção metodológica 
escolhida, pela intenção de se fazer uma descrição do cotidiano da sala de aula, 
com destaque para a singularidade da interação com o espaço sociocultural do 
Terreiro, privilegiando as falas dos atores sociais – alfabetizador e alfabetizandos. 
Observações participativas, entrevistas narrativas e questionários foram definidos 
como instrumentos de pesquisa. No  direcionamento dos aportes teóricos, foram 
adotados os seguintes eixos temáticos: 1) EJA, os sujeitos e suas identidades 
culturais (Freire, Arroyo, Gadotti, entre outros); 2) Currículo e pluralidade cultural 
(Candau, Canen, Moreira, Silva, T.,Dayrell, Fleuri); 3) Práticas pedagógicas na EJA 
(Freire, Santomé, Mota, Mota e Souza, Dayrell). A análise dos achados desta 
pesquisa possibilitou identificar os sujeitos dessa turma como pessoas negras, que 
foram social e culturalmente excluídas nas suas histórias de vida, mas que 
manifestam um forte desejo de aprender e de continuar frequentando a escola. 
Ficou evidenciada a necessidade de práticas pedagógicas interculturais, pautadas 
na reflexão sobre os textos orais e escritos produzidos pelos estudantes, assim 
como os discursos e silêncios que emergem nas interações na sala de aula. Este 
estudo também constatou que a classe de alfabetização instalada no espaço de um 
terreiro de candomblé contribuiu para a quebra de preconceitos, permitindo a 
construção de novos olhares dos estudantes sobre a religião de matriz africana. A 
expectativa é de que esta pesquisa possa trazer contribuições para uma reflexão 
crítica sobre políticas curriculares da EJA associadas à pedagogia culturalmente 
sensível do letramento. 
 

Palavras-chave: EJA e pluralidade cultural. Currículo e Cultura afro-brasileira. 

Letramento e comunidades afro-brasileiras. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on an educational experience developed in a literacy class for 
adults (EJA, in Portuguese) located in a Candomblé house, an Afro-Brazilian religion, 
in Salvador, Bahia, Brazil. The purpose of the study is to understand the interactions 
occurred in the curricular practices, considering the students' cultural identities and 
the plurality of intercultural zones present in the learning process, in which it is 
included the proximity with Candomblé's cultural tradition. School ethnography was 
the chosen methodology, with the intention to describe the classroom daily routine, 
with an emphasis on the uniqueness of the interaction with the sociocultural space of 
the Candomblé‟s sacred area, highlighting the voices of the social actors – the 
teacher and the students. Participatory observation, narrative interviews and 
questionnaires were defined as data collection tools. Based on the selected 
theoretical approach, the following topics have been considered: 1) EJA, subjects 
and their cultural identities (Freire, Arroyo, Gadotti, among others); 2) Curriculum and 
cultural plurality (Candau, Canen, Moreira, Silva, Dayrell, Fleuri); 3) EJA and 
pedagogical practices (Freire, Santomé,Mota, Mota e Souza, Dayrell). The analysis 
of the findings allowed the construction of the students‟ profile: black, socially and 
culturally excluded in their life histories, in spite of revealing a strong desire for 
attending school and learning. It was clearly realized the need of intercultural 
pedagogical practices based on the reflection about oral and written texts produced 
by the students, as well as the discourses and silences that emerge in the classroom 
interactions. This study has also concluded that the establishment of an adult literacy 
class in the Candomblé house has contributed for the struggle against religious 
prejudice, allowing the students to experiment a new vision of Afro-Brazilian religions. 
The expectation is that this research may contribute to the critical reflection on EJA‟s 
curricular policies associated with culturally-sensitive literacy pedagogies. 
 
Keywords: EJA and cultural plurality. Curriculum and afrobrazilian cultura. Literacy 
and afrobrazilian communities 
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 1 INTRODUÇÃO 

Para ser grande, sê inteiro:  
Nada teu exagera ou exclui.  

Sê todo em cada coisa.  
Põe quanto és  

No mínimo que fazes.  
Assim em cada lago a lua toda brilha,  

Porque alta vive.  
      (PESSOA, 1994, p.148)  

   

Utilizo elementos da minha história de vida como (pré)texto para iniciar este 

trabalho, pois uma reflexão a partir dessas vivências pode nos revelar, entre outros 

elementos, a riqueza de experiências e saberes que possui uma pessoa ao 

ingressar na educação de jovens e adultos (EJA). Esses saberes são fontes de 

conhecimentos, pois esta narrativa (auto)biográfica revela as leituras da minha 

formação ao longo da vida as quais tecidas se traduzem e explicam o meu encanto 

pela EJA. Em seguida foi descrita a definição de roteiros que conduziu o desenhar 

desta pesquisa, para tanto foram tomadas como ponto de partida as produções 

escritas para a minha conclusão do Curso de Pedagogia, as dúvidas surgidas no 

exercício da prática de alfabetização de adultos, experiências que culminaram na 

construção deste projeto de pesquisa desenvolvido no Mestrado.  Esta seção 

encerra com a descrição do caminho trilhado para a conclusão desta pesquisa. 

 

1.1 A PESQUISADORA, SUAS HISTÓRIAS COM O OBJETO DA PESQUISA 

 

A Educação de Jovens e Adultos sempre me encantou, tanto que foi nessa 

modalidade que iniciei minha experiência docente. Sua heterogeneidade, seu poder 

transformador, a disposição para a aprendizagem, a forma como é desejada pelos 

estudantes – possuidores de múltiplos sonhos adormecidos à espera do letramento 

escolar para que se tornem realizados como pessoas –, toda essa realidade tem me 

instigado bastante. 

 Outra razão desse meu encanto pela EJA foi a convivência, quando criança, 

com minha avó. Era uma senhora negra, devota de Santa Bárbara, que, ao mesmo 

tempo, se dizia filha de Yansã. Dona Júlia, como era chamada, não tinha o domínio 

da leitura e da escrita, porém era muito inteligente e perspicaz, criava estratégias 

para se orientar no tempo e no espaço, para contar, medir, pesar e aprender os 
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cânticos e orações das novenas, ou até mesmo para saber como tomar um 

medicamento. 

Sempre que precisávamos tomar um medicamento, era costume de minha 

avó ir à casa de alguém que pudesse ler a bula para ela. Assim, fui muitas vezes à 

casa de Tia Amélia, uma senhora que é casada com o irmão da minha avó, para 

ouvir a leitura das bulas. Também foram muitas as vezes em que sentávamos 

ansiosas para ouvir Tia “Loura”, irmã de minha mãe que morava em Salvador, ler as 

cartas que traziam notícias dos tios “Roxinho” e Zezinho, seus irmãos, os quais, à 

procura de uma vida melhor, foram morar no Rio de Janeiro. Após a leitura, minha 

avó acabava ditando outra carta com as notícias da Roça. Dessa forma, presenciei 

inúmeros eventos de letramento, caracterizados pelo que nos ensinou o mestre 

Paulo Freire como leituras de mundo. 

As práticas sociais que envolviam a linguagem oral estiveram intensamente 

presentes em minha vida. Digo isso porque, quando criança, morava somente eu e 

minha avó em uma casa de taipa, na zona rural de São Gonçalo dos Campos. Lá, 

gostávamos muito de escutar rádio, formávamos um trio inseparável: eu, minha avó 

e o rádio. Era por meio desse veículo de comunicação que tínhamos notícias dos 

acontecimentos das cidades vizinhas, além de outras novidades que circundavam 

nossa vida rural.  

Nessa época, o rádio determinava muitas de nossas ações cotidianas. 

Acordávamos às cinco da manhã para ouvir o Ofício1, na Rádio São Gonçalo; às 

onze e meia da manhã, saíamos da roça, descansávamos as enxadas, porque às 

doze horas tínhamos de estar em casa para ouvir a “Ronda Policial”2, na Rádio 

Subaé, programa apresentado por um radialista chamado Chico Caipira; às 

dezessete horas, o ritual se repetia: retornávamos da roça para casa porque, às 

dezoito horas, era o momento da “Ave Maria”, quando era rezado o terço. Às 

dezenove horas, era a vez de ouvirmos o Programa “A Voz do Brasil”, jantávamos 

ouvindo as notícias lidas pelos locutores e, quando terminava esse programa, já era 

a hora de dormir.  

No dia seguinte, no caminho de ida para a roça, ouvia sempre minha avó 

comentar as notícias do dia anterior com os vizinhos que encontrava. Hoje, tenho 

                                                           
1
  Uma espécie de novena, em que são lidos cânticos e orações. 

2
 Nesse programa, eram lidas as notícias dos crimes ocorridos em Feira de Santana e em outras 
cidades do interior da Bahia. 
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consciência de que era através dessas escutas que construíamos as nossas leituras 

de mundo, sabíamos do aumento de preço dos produtos da cesta básica, das 

marcas de produtos mais usadas, do que acontecia em Feira de Santana, nas 

cidades vizinhas e no país. O rádio também nos emocionava bastante, e só notei a 

importância dele quando vi, pela primeira vez, minha avó chorando: era a despedida 

do radialista Chico Caipira, que acabara de se aposentar e, portanto, estava saindo 

da Rádio. Assim, percebi que aquele veículo de comunicação, além de nos trazer 

informações, desenvolvia nossa criatividade, sensibilidade e imaginação.  

Nesse período, eu adorava quando minha avó me deixava dormir na casa de 

minha madrinha. Agora compreendo por que: ela tirava de sua memória muitas 

histórias de caçadores, caboclos, viajantes e pescadores, e todas concluíam com 

uma moral ou ensinamento. Foi assim que, aos poucos, eu aprendia, por exemplo, 

que não podia mentir ou desobedecer aos mais velhos. Minha avó também contava 

histórias, embora mais relacionadas à religiosidade e aos mitos, mas também 

aprendi com ela que, se mentisse, eu poderia me transformar em couro seco na 

Semana Santa. Ouvi muito as histórias da caipora, do sapo que virou príncipe, da 

morte e ressurreição de Jesus Cristo, entre outras.  

Optei em iniciar este texto narrando minhas histórias de leitura, minhas 

experiências com a linguagem oral e escrita, a fim de demonstrar como, geralmente, 

qualquer adulto, a depender do seu contexto sociocultural, já acumulou inúmeras 

vivências de eventos de letramento3 antes de frequentar uma sala de aula. Acredito 

que, a partir de meu reconhecimento como leitora, posso ressignificar o outro como 

leitor. Assim, proponho a seguinte reflexão: como é possível desenvolver uma 

prática pedagógica em EJA sem considerar os saberes e as experiências presentes 

nas vivências desses sujeitos?  

As leituras da minha infância têm uma estreita relação com a oralidade, uma 

vez que os livros, tanto os didáticos quanto os de literatura, só os víamos na escola 

e não eram suficientes para todos os alunos. Essa aproximação com a oralidade 

proporcionou-me diversos conhecimentos importantes na minha constituição como 

ser social. 

                                                           
3
 Segundo Marcuschi (2001, p. 37), constituem eventos de letramento “[...] usos da leitura e da escrita 
em contextos contínuos, reais, etnograficamente desenvolvidos e não isolados”. Para esse autor 
“[...] os eventos de letramento são eventos comunicativos mediados por textos escritos”. 
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A escola tinha um espaço especial na minha vida de criança: era o lugar em 

que eu queria sempre estar presente, participando de todas as atividades que lá 

houvesse. Ela representava o movimento, o contato com as letras, os desenhos, as 

cores, o encontro com os colegas, os lápis, os geladinhos de Q’ Suco, os papéis 

coloridos, as brincadeiras de roda, amarelinha, pular corda, dentre outras. Tudo isso 

me deixava encantada porque lá eu tinha respostas para muitos dos porquês dos 

meus sete anos. 

 Minha avó costumava fazer todas as leituras do cotidiano da comunidade 

local onde morávamos. Muitas vezes, percebia-a olhando para o sol para, em 

seguida, dizer as horas. Talvez a primeira leitura que aprendi a realizar tenha sido a 

do sol, já que, através dele, sabíamos as horas, e era ele que nos guiava no meio do 

campo ensolarado. Líamos também as nuvens, sempre à espera de chuva, para 

saber se era tempo de plantio; as estrelas, para saber se ia chover; o solo, para 

averiguar se o que íamos plantar estava de acordo com o tipo específico de terra; a 

água, para decidir se dava para beber ou para o “gasto”... Enfim, fazíamos as 

leituras necessárias para a sobrevivência naquele espaço geográfico.  

Penso: quantos estudantes da EJA possuem experiências com esses tipos de 

leitura, mas nunca as veem discutidas no espaço da sala de aula? Quantos 

desistem acreditando que não sabem ler nada? 

Reporto-me, neste momento, a um dos mais conhecidos ensinamentos de 

Freire (1988): a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Assim, não se pode 

imaginar a alfabetização como processo de leitura da palavra sem, antes, entender-

se que ela é precedida pela leitura do mundo. 

Entendo a leitura de mundo como tudo aquilo que tem significado para o 

indivíduo: é o que ele compreende da realidade social e histórica que o rodeia. Essa 

identidade cultural é marcada também por olhares, cheiros, toques, gostos e 

saberes que temos e acumulamos na nossa vivência diária. Foi a partir dessas 

leituras – uma presença constante na minha infância – que me transportei para a 

leitura da palavra, “releitura do mundo”. Mas, no mundo moderno, incrivelmente 

globalizado, que lugar essas leituras e saberes singulares têm ocupado nos 

currículos da EJA? 

Na escola localizada em São Gonçalo dos Campos, eu, aos oito anos de 

idade, lia na Cartilha do ABC: “Ivo viu a uva.” “Dadá dá o dado a Dudu.” Hoje, 

descobri que essas frases pouco se relacionavam com o meu cotidiano sertanejo e 
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não recordo de ter sido feita alguma contextualização social e histórica, como fez 

Freire junto aos adultos e crianças no Brasil e na Guiné Bissau, na Índia e na 

Nicarágua, possibilitando-lhes “descobrirem que Ivo não viu apenas a uva com os 

olhos. Viu também com a mente e se perguntou se a uva é natureza ou cultura”, 

como relatou Frei Beto (2001, p. 23). Busquei, então, na memória, as leituras que 

me reportassem às questões da minha identidade de menina negra. Reconheci a 

ausência de experiências com textos vinculados a essas questões. Lembro-me, por 

exemplo, de que nunca presenciei uma atividade que fizesse referência ao 

continente africano. Penso que, talvez, na minha escola, as diferenças mais 

salientadas eram as de gênero (menino não brincava com menina), a de quem sabia 

ou não ler, a de quem era “forte” ou “fraco” na aprendizagem, a de quem tomava 

mais ou menos “bolos” na hora da sabatina.  

De posse da crença de que eu já sabia ler, parti para outros livros didáticos. 

Ansiosa, queria ler tudo: eram muitos textos e diversas imagens! Porém, além do 

Saci, não me lembro de ter visto outro personagem negro nas histórias do meu livro 

didático. 

Aos dez anos, saí da Roça definitivamente, para morar na cidade de 

Salvador. Para marcar essa passagem, adapto um trecho de “Adeus, meu Santo 

Amaro”, música de Caetano Veloso (1978a), ao expressar: “Adeus, meu São 

Gonçalo, que eu dessa terra vou me ausentar”. 

Tomo emprestado também os escritos de Caetano Veloso, porque suas 

palavras, em “Sampa”, traduzem o sentimento que tive ao deixar a minha terra natal: 

 

Alguma coisa acontece no meu coração [...] É que quando eu cheguei por 
aqui eu nada entendi [...] E foste um difícil começo, afasto o que não 
conheço, e quem vem outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a 
chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do 
avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana 
que ergue e destrói coisas belas ... (VELOSO,1978b).  

 

Assim, fui dando continuidade aos diversos aprendizados de leitura. Salvador 

traduzia-se para mim como uma cidade com mar, shopping e muitas cores, 

movimentos e muitos azuis que contrastavam o do mar com o do céu, alimentando-

me na memória de algum lugar, daquele lugar em que vivi quando criança. Mas, 

como aprendi “depressa a chamar-te de realidade”, trabalhava muito para garantir 
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minha permanência nessa cidade que, apesar dos avessos, pude reconhecê-la 

como feliz cidade.  

Estudei durante dois anos no turno da manhã, no bairro do Chame-Chame. 

Lembro-me de que, nessa ocasião, a escola organizava uma festa junina, na qual 

era escolhida a rainha do mlho. Até hoje, revejo o sonho de ter sido a rainha do 

milho, mas tudo que a mim cabia era vender os bilhetinhos de sorteio do balaio 

junino para ajudar na produção da festa; guardava, assim, a expectativa de ser 

escolhida no ano seguinte. A rainha era sempre a mesma menina, a mais branca da 

escola. Seguindo minha trajetória escolar, passei a frequentar a EJA e, em seguida, 

fiz o Curso de Magistério. 

Ter sido aluna da EJA foi, para mim, uma experiência marcante, porque fiz 

novos amigos, conheci pessoas muito especiais sem as quais ficaria difícil desenhar 

a minha história de vida. Meu primeiro impacto positivo na EJA foi que passei a 

deixar de ser perseguida na escola pelo fato de ter o cabelo crespo. Podia, então, 

circular livremente pelo espaço escolar, sem encontrar alguém para puxar o meu 

cabelo e me chamar de “ai, que susto!”. Ingressei na EJA com 15 anos, fui 

docemente acolhida pelos colegas de classe e notava que eles tinham histórias de 

vida parecidas com a minha. Fiz amizades que duram até os dias atuais. 

Outro fato que marcou minha vida de estudante da EJA foi a diversidade da 

faixa etária dos alunos: dos 15 aos 35 anos. Tínhamos idades bem diversificadas, 

mas nos aproximávamos pelo fato de sermos todos trabalhadores, a maioria vinda 

do interior da Bahia para tentar mudar de vida na cidade grande, no que se refere, 

principalmente, aos aspectos profissional, financeiro e educativo. Nesse sentido, 

encontro aproximações entre a convivência na EJA e meu amadurecimento, pois me 

tornei adulta mais rapidamente e porque a EJA também me proporcionou mudanças 

intelectuais, sociais e psicológicas. 

Em 2004, iniciei o Curso de Pedagogia na Universidade Federal da Bahia. 

Nele, realizei muitas leituras. No primeiro semestre de 2006, entrei no SESI para 

atuar como alfabetizadora de adultos e constatei, nessa experiência, como é 

gratificante contribuir para a formação do trabalhador. As leituras que realizei na 

graduação, associadas às de mundo que já possuía, foram essenciais para que eu 

pudesse compreender a linguagem de meus alunos. Mas foi através do exercício da 

escuta que conheci a cultura de cada um deles. Esse conhecimento da pluralidade 
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cultural se constituiu no norte da minha prática pedagógica, do meu plano de curso, 

dos planos de aula, dos projetos... 

Essa “viagem” que acabo de fazer por entre escritas e leituras foi importante 

para a compreensão de como me tornei docente da Educação de Jovens e Adultos. 

E aqui estou, percorrendo mais um caminho em minha formação. Tal como dizem 

Gadotti e Romão (2000, p. 38), sigo na certeza de que “A alfabetização por si só não 

liberta”. Através das interlocuções na diversidade cultural, a educação de adultos 

pode possibilitar o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

 

 1.2 A PESQUISA E A DEFINIÇÃO DOS ROTEIROS 

 

Esta dissertação é um desdobramento de meu trabalho monográfico 

”Linguagem e Construção de Identidade na Educação de Jovens e Adultos” 

(CONCEIÇÃO, A., 2008), o qual foi apresentado como trabalho de conclusão do 

Curso de Pedagogia, na Faculdade de Educação (FACED), da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), no ano de 2008. Nesse estudo, a partir da minha experiência 

como alfabetizadora, fiz uma reflexão acerca da importância da linguagem na (re) 

construção da identidade cultural de estudantes da EJA. Analisei, também, as 

influências do uso da linguagem não padrão nas formas como esses sujeitos se 

viam e eram vistos na sociedade em que estavam inseridos. Durante essa atividade, 

observei a relevância que a linguagem oral exerce na vida desses estudantes, que 

ainda não possuem o domínio da leitura e da escrita. Notei que essa linguagem era 

o principal meio pelo qual ocorriam as expressões culturais, inclusive as associadas 

aos valores civilizatórios afro-brasileiros.  

Assim, são duas as motivações responsáveis por conduzir-me para este 

estudo. Uma foi a percepção que construí sobre a EJA, através da minha prática 

como alfabetizadora de trabalhadores. A outra foi construída quando realizei o Curso 

de Formação de Professores para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileiras, 

ministrado pelo Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), onde percebi que muitos 

educandos dessa modalidade de ensino não conheciam o papel que os negros 

desempenharam na formação da sociedade brasileira.  

Mesmo vivendo na capital baiana, que é, atualmente, o complexo geográfico 

com maior percentual de negros fora da África (82,1%), conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (NEGROS..., 2006), muitos educandos não 
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demonstravam orgulhar-se dos valores culturais provenientes de matrizes africanas. 

Embora tais valores estejam presentes no cotidiano desses sujeitos, muitas vezes 

têm sua origem desconhecida por eles. Além disso, existia certo receio, por parte 

dos estudantes, de tudo que se dissesse estar relacionado ao continente africano. 

Era como se fosse algo muito distante da vida deles. 

Esse fato deixou-me curiosa e perplexa. Na proposta pedagógica do 

Programa de Alfabetização do Trabalhador do SESI, havia um módulo em que 

deveria ser trabalhada a identidade e a formação do povo brasileiro. Então, pensei: 

como narrar a história da formação desse povo, sem abordar a vasta contribuição 

dos africanos para a construção da cultura brasileira? Entendo que falar de cultura 

brasileira para os estudantes é trazer, para o ambiente da sala de aula, a discussão 

sobre as várias contribuições culturais, sobretudo a dos africanos e indígenas, 

historicamente excluídos.  

Percebi, então, que, além da teoria inerente aos conhecimentos necessários a 

um alfabetizador da EJA, seria indispensável uma fundamentação teórica que fosse 

capaz de instrumentalizar-me para trabalhar a temática da história e da cultura afro-

brasileiras com aqueles estudantes que já tinham uma imagem negativa dos negros 

e da sua própria história. 

 Nessa busca, li trabalhos de alguns autores como Machado (2002), Mattos 

(2003), Cavalleiro (2010), Freire (1980, 1988, 1996), Silva, P. (2007), Lima, M. 

(2005), entre outros. Esses pensadores apontaram-me caminhos para uma 

educação antirracista, além de me permitiram a compreensão sobre o que é ser 

negro no Brasil atual. Mostraram-me ainda que, na educação contemporânea, é 

necessário assumir posicionamentos que valorizem tanto as semelhanças quanto as 

diferenças.  

Essas leituras, aliadas a um fazer pedagógico pautado na valorização do 

cotidiano e das histórias de vida dos estudantes, possibilitaram-me desenvolver, nas 

turmas em que atuei, um trabalho pautado no respeito à diversidade cultural. Nesse 

diálogo entre a prática da alfabetização e o fortalecimento da identidade cultural, 

chamou-me a atenção o papel preponderante que a linguagem exerce sobre os 

seres humanos, já que é através dela que ocorrem as trocas culturais e a (re) 

construção da identidade individual e coletiva.  

O fato de ser uma pesquisadora negra e docente das séries iniciais do Ensino 

Fundamental revela-se como uma motivação de ordem pessoal para a escolha 
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desse espaço de pesquisa. Foi, portanto, uma forma de estar mais próxima da 

prática de valorização da cultura de matrizes africanas, exigida pela Lei 10.639/03 

(BRASIL, 2003a). Essa Lei torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Acreditei, 

inicialmente, que uma classe de EJA, alocada no espaço de um terreiro de 

candomblé, pensada pelo Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e 

Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes (FIEMA), composta 

majoritariamente por alunos negros, muitos filhos e filhas de santos, constitua um 

lugar em que fosse inevitável a presença da temática da Lei 10.639, de 2003.  

Como já foi dito, acredito que muitos estudantes presentes na referida classe 

de EJA já trazem sua identidade fortemente marcada pelas atividades exercidas no 

seu cotidiano sociocultural. Entre elas, a própria religiosidade de matriz africana, fato 

que nos reporta a Mattos (2003), quando nos alerta que, na Bahia, há muitas 

recriações culturais que nos unem ao continente africano de forma implacável.  

Assim, penso que o processo de aquisição da língua escrita pode estar 

associado aos muitos saberes que a prática religiosa também possibilita e que estão 

presentes na identidade cultural dos educandos e, nesse caso, também no espaço 

da sala de aula. Isso porque os princípios do candomblé contêm muitos dos valores 

civilizatórios afro-brasileiros, como, por exemplo, “[...] a oralidade, forma privilegiada 

de comunicação e transmissão dos saberes, o valor da palavra”, como nos lembra 

Mattos (2003, p. 230), a circularidade, marcada através do ato de sentar-se em roda, 

a memória e o cooperativismo identificado via comunidade, grupos e parcerias. Em 

Mota e Souza (2007), por exemplo, a oralidade exerce entre outras funções a de 

constituição de um espaço social pleno de interações dialógicas através das quais 

emergem as situações de aprendizagem. Nesse sentido, a herança cultural da 

comunidade é valorizada e se torna o texto primordial gerador de outros textos 

produzidos pelos aprendizes. Assim, para as autoras os discursos sociais se 

(des)organizam historicamente através das interações conversacionais. 

Esses valores e princípios, muito comuns no terreiro de candomblé, 

apareceram naturalmente no espaço da sala de aula, fato que indica que eles 

também estão presentes no cotidiano dos estudantes. A forma como era organizada 

a própria sala de aula, o respeito aos mais velhos, como nos revelou o docente da 

classe, a alimentação presente na festa de encerramento, os apoios constantes 
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entre os educandos, como veremos, são exemplos de valores afro-brasileiros 

presentes no espaço de aprendizagem. 

A escolha desse local para realizar a pesquisa ocorreu, em primeiro lugar, 

porque acredito que os terreiros de candomblé são locais de referência, no que diz 

respeito à cultura afro-brasileira, e estão permeados de linguagens e elementos 

culturais como: circularidade, cooperativismo, oralidade, memória, religiosidade, 

energia vital, corporeidade, ludicidade, musicalidade e ancestralidade.  

Esses elementos serão retomados de forma mais detalhada na seção 3, onde 

descrevo o cenário da pesquisa, e na seção 5, em que abordo diálogos e 

silenciamentos entre a sala de aula e o terreiro. Nessa seção, esses elementos 

serão situados com exemplos específicos, juntando-se a noção conceitual desses 

termos à vida prática nos terreiros através do que foi possível observar pela “janela” 

da sala de aula e na cerimônia pública a que assisti. Por exemplo, a oralidade é vista 

como elemento fundamental na transmissão dos saberes; a musicalidade, de suma 

importância para a reprodução dos mitos e reatualização dos ritos nos cultos às 

entidades; a ancestralidade é algo sem a qual não ocorre a compreensão e 

manutenção das trajetórias familiares e da ideia de origem entre os povos africanos. 

Reporto-me ao conceito de hibridismo, o qual, segundo Hall (2005, p. 91) é a 

“fusão entre diferentes tradições culturais”. Esse pensamento híbrido é de 

fundamental importância para os que pensam a educação, pois, na 

contemporaneidade, a relação e as influências entre as culturas são constantes, e 

os efeitos cada vez mais imediatos. Por isso, urge pensar no fortalecimento da 

identidade dos sujeitos, as marcações individuais e coletivas que determinam o seu 

eu. Seguramente, para ter a compreensão de quem somos na totalidade-mundo, 

precisamos reconhecer as nossas culturas. 

Em segundo lugar, a escolha desse espaço religioso se deve ao acolhimento, 

abertura e disponibilidade para a pesquisa, encontrados desde o primeiro contato 

que estabeleci com Tata4 Anselmo, quem primeiro conduziu-me ao terreiro 

Mokambo, explicando, calmamente, todo o trajeto percorrido para chegar a esse 

local. Registro também a receptividade do professor Pedro Henrique, o qual abdicou 

da insegurança de principiante para  receber-me, quase  todos  os dias, em sua sala  

                                                           
4
 Tata: pai-de-santo, no rito Angola. Líder do terreiro. Exerce toda autoridade sobre os membros de 
seu grupo, em qualquer nível da hierarquia (LIMA, V., 2003, p. 50, nota 69). 
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de aula e, principalmente, a acolhida pelos estudantes que me receberam com festa 

desde o segundo dia de observação, demonstrando fazer sempre questão de minha 

presença.  

Desde o primeiro momento em que conheci a turma e o espaço que alojava a 

sala de aula, tive a certeza de que ali minha pesquisa se realizaria. O tempo foi 

passando, as visitas acontecendo, e eu cada vez mais encantada com a diversidade 

presente naquele espaço. Esse campo de estudo era distante da minha residência, 

e, no horário de pico (18h), tornava-se ainda mais longe. Porém, todas as vezes que 

saía de lá, tinha uma sensação de que tinha levado pouco e recebido muito mais, de 

tão grandioso que é aquele lugar. 

Há, ainda, um terceiro aspecto que se relaciona com a representatividade 

simbólica da resistência negra dos terreiros de candomblé, símbolos de preservação 

dos valores de matrizes africanas presentes no cotidiano da cidade de Salvador. 

Esse espaço religioso e de aprendizagem está localizado em um bairro periférico, o 

Trobogy, sendo frequentado, também, por muitas pessoas que foram excluídas da 

experiência escolar, uma realidade que ilustra a desigualdade social existente em 

nosso país, em pleno século XXI.  

Tanto a instalação de uma classe de alfabetização de adultos em um espaço 

de resistência quanto uma pesquisa realizada nessa turma podem contribuir para 

reduzir o preconceito existente em relação aos terreiros, valorizando o candomblé e 

os saberes existentes nesse ambiente. Uma pesquisa nesse lugar pode, também, 

trazer contribuições para o fortalecimento da autoestima dos sujeitos negros da 

pesquisa, para a luta contra a intolerância religiosa e para a (re) construção da 

identidade cultural local.  

Em quarto lugar, os motivos da minha escolha por esse local de pesquisa se 

inserem na hipótese de encontrar, nessa classe, tanto filhos de santo do referido 

terreiro, quanto pessoas da comunidade do entorno. Como este estudo mostrará 

mais adiante, para os seguidores do candomblé, a oralidade e a observação são 

primordiais na construção dos saberes, tornando-se, desse modo, um espaço ainda 

mais rico e privilegiado para a realização de uma pesquisa que envolve trocas 

interculturais na EJA. 

O oferecimento de turmas de EJA nos terreiros constitui, sem dúvida, uma 

possibilidade de se contemplar a diversidade, porque, diferentemente do que ocorre 

em alguns espaços educativos, espera-se que o educando possa se assumir como 
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sujeito e falar de aspectos relacionados à sua vida, como a religiosidade e suas 

crenças, sem medo de repressão.  

Tendo aqui posto o objeto de estudo – as práticas curriculares de uma turma 

da EJA localizada em um terreiro de candomblé em Salvador e sua articulação com 

a pluralidade das identidades culturais dos estudantes, assim como as experiências 

interculturais que ocorrem no processo de letramento escolar –, foram delineadas as 

seguintes questões norteadoras:  

 

a) Como são definidas as identidades culturais dos estudantes, suas 

experiências de vida, percepções e expectativas com referência aos 

processos de aprendizagem nos quais estão envolvidos? 

b) De que forma as práticas curriculares da EJA se articulam com as 

identidades dos estudantes, considerando-se, sobretudo, os 

aspectos étnico-raciais? 

c) Que leituras críticas podem ser feitas sobre as práticas curriculares 

e as questões interculturais que emergem no cotidiano da sala de 

aula?  

d) O que dizem os documentos que orientam a EJA, no que concerne 

à sua organização e ao trato com a diversidade cultural nessa 

modalidade de ensino? 

 

Formulado o problema de pesquisa, para resolvê-lo, no âmbito de um estudo 

dissertativo, defini o seguinte objetivo geral: Investigar as práticas curriculares de 

uma turma da EJA, a partir da articulação com as identidades culturais dos 

estudantes e as experiências interculturais que ocorrem no processo de letramento 

escolar.   

Para atingir o objetivo geral proposto para este estudo, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos: 

 

a) descrever o espaço físico da trajetória do estudante com referência 

aos caminhos percorridos e vividos nos ambientes que envolvem a 

sala de aula e a comunidade do terreiro de candomblé;  

b) investigar as identidades culturais dos estudantes, suas 

experiências de vida, suas percepções e expectativas com 
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referência aos processos de aprendizagem, nos quais estão 

envolvidos; 

c) desenvolver uma leitura crítica sobre as práticas curriculares e as 

questões interculturais que emergem no cotidiano da sala de aula. 

 

 1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Na busca de respostas às questões supracitadas e com o objetivo de melhor 

tratar as questões sobre prática curricular e a pluralidade cultural na EJA, organizei 

este trabalho em três grandes eixos temáticos: a) EJA, os sujeitos e suas 

identidades culturais; b) currículo e pluralidade cultural; c) práticas pedagógicas na 

EJA. A partir desses eixos temáticos, foram constituídas as seções da dissertação. 

Em cada um deles, ressalto os autores primordiais que foram importantes para que 

eu pudesse refletir sobre os aspectos fundamentais da pesquisa.  

A seção intitulada Tecendo os caminhos percorridos tem como base a 

etnografia da prática escolar. Nessa seção, apresento os passos metodológicos da 

pesquisa, salientando minha opção por um estilo de escrita no qual faço, 

concomitantemente, a articulação entre a discussão teórica e a apresentação e 

análise dos dados coletados na pesquisa empírica, como propõe Macedo (2004, p. 

217) ao dizer que “[...] na etnopesquisa a tradicional estrutura, onde a revisão da 

literatura era uma construção separada das análises, foi substituída por uma 

construção articulada, onde dados e inspirações teóricas dialogam e se 

retroalimentam incessantemente”.  

A seção Os cenários da pesquisa: percursos antropológicos, é 

essencialmente etnográfica. Nela, discorro sobre as imagens e caminhos do terreiro, 

utilizando uma escrita cujo ponto de partida é a descrição do cenário da pesquisa, 

porque a caracterização do espaço é essencial para ambientar o leitor ao texto. 

Além disso, a descrição do cenário evidencia os elementos que identificam o 

ambiente como sendo de identidade de afro-brasileira. Priorizo o terreiro Mokambo 

na dimensão de um espaço que é, ao mesmo tempo, religioso, cultural e de 

aprendizagem. Essa seção conta com o auxílio de autores como Castro (2005), 

Lima, M.(2007), Santos, A. (2010), Lopes (2008), Parés (2007), entre outros. Esses  
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autores contribuem para esclarecer aspectos relevantes à compreensão da cultura 

afro-brasileira. 

A seção intitulada Os sujeitos da EJA: questões de identidade e 

trajetórias escolares é dedicada à EJA e aos seus sujeitos com suas narrativas de 

trajetórias da vida e da escola. Essa seção contempla ainda aspectos relacionados 

ao perfil e às identidades dos educandos da turma. Contei com a colaboração de 

autores como Arroyo (2006), Freire (1980, 1996) ,Hall (2005) e Bauman (2005), os 

quais me ensejaram ampliar a compreensão sobre os sujeitos da EJA e suas 

identidades.  

A seção denominada Diálogos e silenciamentos: entre a sala de aula e o 

terreiro trata das questões relacionadas à cultura. De um modo geral, ela realça o 

silêncio e a observação como estratégias educativas no ambiente dos terreiros de 

candomblé. A discussão desenvolvida nessa seção aborda ainda a perspectiva 

intercultural na educação e os espaços interculturais no currículo. A partir dessa 

perspectiva, os diálogos delineados nessa seção compreendem a sala de aula como 

um espaço de trocas interculturais e as aprendizagens como decorrentes da 

transição dos dois espaços (sala de aula e o terreiro). Nesse sentido, busquei 

dialogar com um conjunto de autores que pensam a escola e a sala de aula como 

espaços de entrecruzamentos de culturas: Caputo e Passos (2007), Conceição, L. 

(2006, 2010), Machado (2002), Silva, P. (2007), Cunha Júnior (2009) Maher (2007), 

Forquin (1993), Candau (2000, 2003), Moreira (2002), Bourdieu (2008), Grignon 

(1995), Morin (2001), Canen (2007), Fleuri (2003a) e Geertz (1978), articulando 

sempre os autores às vozes dos sujeitos da pesquisa. Esses autores, através da 

compreensão que possuem da sala de aula como um espaço pluricultural, 

contribuíram para ajustar o meu olhar no sentido de compreender a importância do 

currículo articulado com os saberes dos estudantes e também no de valorizar a 

cultura da sala de aula no processo de letramento escolar. 

A seção A sala de aula, o professor e as práticas curriculares: crenças e 

atitudes apresenta: considerações dos estudantes sobre a sala de aula no espaço 

do terreiro; o professor alfabetizador, suas narrativas pessoais e profissionais; 

organização do trabalho pedagógico da classe de alfabetização de adultos no 

terreiro Mokambo; o reencontro dos estudantes com a sala de aula e seus múltiplos 

significados. Essa seção contempla também as práticas curriculares, as 

interlocuções e aprendizagens ocorridas na sala de aula. Nesse cenário, busco fazer 
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uma reflexão sobre a importância da articulação entre os saberes escolares e os 

saberes dos educandos na prática pedagógica. As narrativas dos sujeitos sobre as 

experiências vivenciadas no ambiente da sala de aula terão um espaço especial, 

pois é através delas que encontro um meio de conhecer e compreender os 

sentimentos, percepções, desejos e sonhos do universo dos estudantes a partir da 

iniciação ao letramento escolar. Nessa seção contei com a valiosa contribuição de 

autores como, Santomé (1995), Dayrell (1996), Candau, (2000), Signorini (2001), 

Brandão (2002), Mota e Souza (2007), além dos PCNs (BRASIL, 1997), para refletir 

sobre a prática pedagógica na EJA, uma modalidade de ensino marcada pela 

diversidade cultural.    
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2 TECENDO OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do ensino público, por entender 

que esse é um espaço social de convivência daqueles que são constantemente 

desumanizados, explorados e discriminados pela condição social. Tal discriminação 

perpassa pela cor, pela linguagem e pela exclusão marcadas pela privação de 

direitos básicos, como o acesso à escola, por exemplo, e por suas condições de 

existência.  

O foco desta pesquisa está direcionado para os educandos da EJA em 

processo de alfabetização, pois, na perspectiva contemporânea, é importante saber 

o que esses indivíduos – que ocuparam ou ocupam, durante muito tempo, o lugar 

dos subalternos, invisibilizados e excluídos da história e da escola – têm a dizer 

sobre a ausência da escola formal em suas vidas. Penso que essa reflexão seja 

importante também para a compreensão do significado da educação escolar na vida 

desses sujeitos: a forma como percebem o resultado da prática pedagógica do 

professor em seu cotidiano e como se veem nesse processo educativo, o que inclui 

suas formas de pensar, ver e sentir a vida. 

Assumo, neste trabalho, a abordagem da pesquisa qualitativa. Acredito que 

essa abordagem possibilita um olhar investigativo mais ampliado, pois contempla 

aspectos sócio-históricos e culturais dos sujeitos envolvidos na pesquisa. No caso 

do estudo da prática escolar, ela permite expor os encontros, desencontros e até 

desafios que permeiam a prática escolar, além de descrever as ações e perfis dos 

sujeitos e os significados produzidos no cotidiano da ação pedagógica (FERRI, 

2001). 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, 

desenvolvida em situação institucional e contextualizada, cujo foco é a realidade de 

uma sala de aula. Devido a essas características, ela é rica em dados descritivos 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

Nessa condição, tomo como ponto de partida a ideia de que cada instituição 

escolar possui uma cultura específica, podendo ser percebida, em seu contexto, 

através do comportamento dos atores sociais presentes nesse espaço, assim como 

por meio dos significados sociais elaborados via práticas desenvolvidas, o que gera 

uma forma de funcionamento culturalmente determinado, embora “invisível aos 

olhos destes mesmos atores”, como pontua Ferri (2001, p. 25). 
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2.1 PESQUISA EDUCACIONAL: UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA 

 

Esta pesquisa valoriza os momentos existentes no processo, e não apenas o 

resultado final, dando ênfase aos sujeitos envolvidos e às suas percepções. Tais 

percepções geram as narrativas que foram estudadas. A análise dessas narrativas, 

como forma de mapeamento das percepções dos sujeitos, pode contribuir para um 

repensar do indivíduo sobre suas crenças, sobre si e a respeito de processos em 

que estão inseridos, neste caso, a EJA. 

Nessa condição, quando fui a campo, já tinha definido o tipo de pesquisa que 

seria utilizado para a realização deste estudo, pois idealizava que uma classe de 

EJA, educação escolar formal, num terreiro de candomblé, espaço de aprendizagem 

não formal, poderia gerar experiências interessantes no tocante às trocas 

interculturais na sala de aula. Desejosa em investigar que tipo de diálogo a prática 

pedagógica desenvolvida nessa classe iria estabelecer com diferentes culturas, em 

especial com a cultura afro-brasileira presente naquele espaço, optei pelo estudo de 

caso do tipo etnográfico.  

Segundo André (2005, p. 51), o estudo de caso do tipo etnográfico tem como 

objetivo revelar os significados atribuídos pelos participantes a uma determinada 

situação. Possibilita, ainda, estudar com profundidade um fenômeno educacional, 

enfatizando sua singularidade e levando em conta os métodos da etnografia.  

A etnografia, do ponto de vista etimológico, significa: “descrição cultural”. 

Constitui-se, assim, em um tipo de pesquisa desenhada pelos antropólogos para 

estudar a cultura e a sociedade. Nesse sentido, práticas, hábitos, crenças, valores, 

linguagens e significados são contemplados nesse tipo de abordagem. 

 Além disso, compreendo que a etnografia, no campo educacional, preocupa-

se com o processo educativo, enfocando a descrição densa da realidade observada. 

Isso tornou a abordagem etnográfica mais apropriada para este estudo.  

Na pesquisa, utilizo, portanto, métodos e técnicas da etnografia na coleta dos 

dados, como, por exemplo, trabalho de campo e observação direta das atividades do 

grupo. Essas técnicas foram associadas a outros instrumentos de coleta de dados, 

também comuns na pesquisa etnográfica, tais como entrevista, questionários, 

análise de documentos e relatórios, entre outros. 

A abordagem qualitativa foi utilizada para nortear a análise dos dados deste 

estudo dissertativo. A partir das características apresentadas por Bogdan e Biklen, 



30 

 

na obra de Lüdke e André (1986, p. 11), é possível compreender que a abordagem 

qualitativa de pesquisa apresenta preocupação em representar a perspectiva dos 

sujeitos envolvidos no estudo. Essa é a razão pela qual as vozes dos sujeitos 

perpassarão por todo este texto. 

Assim, longe de uma preocupação com a representatividade numérica, uma 

das inquietações desta pesquisa volta-se para o aprofundamento da compreensão 

do perfil do grupo, de sua organização e trajetória, como propõe Goldenberg (2001). 

Esse aprofundamento ocorre através de análises densas da situação 

estudada. Assim, concordo com Lüdke e André (1986), segundo os quais a pesquisa 

qualitativa proporciona resultados significativos no campo educacional, 

possibilitando ao pesquisador uma visão mais global do cotidiano escolar. Além 

disso, ela enseja a possibilidade de produzir conhecimentos e fornecer meios para a 

modificação da realidade estudada. Na minha perspectiva, ao relatar experiências e 

percepções em torno de suas trajetórias escolares e vivências cotidianas, os sujeitos 

estão experimentando um processo de fazer a leitura de si. É através dessa 

autoleitura que eles poderão se reconhecer como sujeitos sociais, e esse 

reconhecimento possibilitará intervenções em seus projetos de vida, o que, de forma 

direta ou indireta, vai interferir na realidade social da coletividade. 

Nesse sentido, este texto dissertativo é resultado de um estudo de caso, pois, 

conforme Goldenberg (2001, p. 33-34), essa é uma pesquisa que “reúne o maior 

número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, 

com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto”.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DAS INFORMAÇÕES  

 

Como esta pesquisa foi realizada no âmbito de um espaço de aprendizagem 

escolar localizado em uma instituição que não é considerada como de educação 

formal, ocorre, como propõe André (1995, p. 28), “uma adaptação da etnografia à 

educação”. É justamente devido a essa “adaptação” que este estudo é definido 

como do tipo etnográfico. Desse modo, ele contempla aspectos inerentes à 

etnografia, como os citados anteriormente. A seguir, explico como essa etnografia 

da prática escolar foi desenvolvida. 
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2.2.1 A observação de campo 

 

No primeiro momento, o estudo se desenvolveu a partir da técnica de 

observação, uma vez que essa técnica preenche um espaço privilegiado na 

pesquisa educacional, permitindo descobrir particularidades dos sujeitos estudados. 

Dessa forma, o confronto com a realidade possibilitou compreender o campo e o 

objeto de estudo de forma mais ampla, sem com isso se perder o foco de interesse 

da pesquisa, levantando informações relevantes ao estudo, características previstas 

por Lüdke e André (1986). 

Com o intuito de coletar dados para auxiliar o desenvolvimento da pesquisa 

de campo, foi utilizada, inicialmente, a técnica de observação não participante. 

Sobre esse procedimento, Marconi e Lakatos (1999) informam que o pesquisador 

toma contato com a realidade pesquisada, sem integrar-se a ela. Nesse sentido, ele 

observa os fatos, porém não participa e não se envolve com as situações. Isso, 

porém, não quer dizer que essa observação não seja sistemática, dirigida e 

articulada a um objetivo.  

Desse modo, ao longo de quatro meses, com uma frequência entre duas e 

três vezes por semana, mantive contato com os sujeitos da pesquisa (professor e 

estudantes), observando e registrando tudo que se passava no espaço da sala de 

aula. Antes, porém, os participantes da pesquisa assinaram um termo de cessão, 

declarando ceder os direitos de uso da imagem – fotografias e filmagens – bem 

como das entrevistas narrativas. Segundo André (2005, p. 5), na observação de 

campo, deve-se destinar uma atenção particular ao contexto, porque é isso que 

proporcionará ao leitor “a sensação de ter estado lá”. Por essa razão, procurei fazer 

com que, na observação, nada escapasse aos meus olhos de pesquisadora. Assim, 

observei fotos, plantas, desenhos, organização do espaço, posicionamentos dos 

móveis na sala de aula, entre outros aspectos, porque tudo isso compõe o contexto 

físico do local observado. Os contextos social, cultural e econômico também devem 

ser descritos, para ajudar na compreensão do caso. Na busca de entender melhor 

as especificidades daquela turma, conservei um olhar atento ao processo de ensino 

e aprendizagem e ao tratamento pedagógico dado às singularidades dos sujeitos ali 

inseridos.  

As 24 observações das aulas auxiliaram na compreensão de como estava 

ocorrendo a articulação entre os saberes dos educandos, a cultura e o currículo, 
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dentro daquele espaço de letramento escolar. Além disso, foram priorizadas as 

interlocuções entre os estudantes, entre eles e o espaço do terreiro e entre os 

estudantes e o professor. Nesse sentido, André (1995, p. 41) ressalta que a 

pesquisa do tipo etnográfica, “[...] se caracteriza fundamentalmente por um contato 

direto do pesquisador com a situação pesquisada, permite reconstruir os processos 

e as relações que configuram a experiência escolar diária”. A partir do 

acompanhamento das vivências dos educandos, realizado in loco pelo observador, 

torna-se possível compreender as significações atribuídas à realidade que os 

envolve e suas ações. 

 Durante a realização das observações, preferi não preestabelecer dias 

específicos para visitas, caracterizando-se, nesse sentido, uma observação 

autêntica e assistemática. Optei por esse tipo de observação porque, desde o início, 

havia revelado ao grupo pesquisado a minha identidade e os objetivos do estudo. 

Assim, acreditava que, dessa forma, poderia observar as aulas normalmente, sem 

que houvesse uma expectativa por parte do docente e dos educandos sobre a 

minha presença. Muitas vezes, fui dias seguidos, outras, em dias alternados. 

Tentava acompanhar a atividade que estava sendo realizada, ou que seria proposta 

para a aula seguinte e, assim, ia planejando as visitas, ou seja, era a partir do 

planejamento do docente que organizava as minhas idas ao campo de pesquisa.  

No início das observações de campo, notei certa expectativa, tanto por parte 

do docente quanto dos educandos, no sentido de uma participação minha mais ativa 

nas aulas. Principalmente, porque todos ali sabiam da minha vivência com a 

alfabetização de adultos. Era comum os estudantes solicitarem orientações, 

enquanto o professor atendia a outros colegas. Foram muitas as vezes em que me 

senti angustiada com as ansiedades do docente, no que se refere à prática de 

ensino, e com as dúvidas dos educandos durante a realização das atividades 

pedagógicas. Às vezes, sentia-me desconcertada no papel de observadora não 

participante; por isso procurava ser o mais discreta possível naquele espaço. 

Lüdke e André (1986, p. 28), ao discorrer sobre o envolvimento do 

pesquisador na situação estudada, tecem as seguintes considerações: “[...] pode 

acontecer que o pesquisador comece o trabalho como um espectador e vá 

gradualmente se tornando um participante.” A partir dessas reflexões, optei por, aos 

poucos, abandonar a postura “fiscalizadora” e passei a interagir mais com os alunos, 

o docente e com o próprio terreiro. Assim, participei da cerimônia do Nkisi Kitembo 
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(quando tive a oportunidade de assistir a cerimônia em que o Sr. Leotério, que já 

frequentava o terreiro, foi “suspenso” ogã do Nkisi Kitembo), dialoguei mais com o 

docente e aprendi bastante sobre o processo de aprendizagem e as histórias de vida 

dos educandos. Em alguns momentos, esclareci dúvidas dos alunos enquanto o 

professor atendia a outros educandos. Participei, também, da festa de 

encerramento, a qual aconteceu da seguinte forma: 

Noite de 10 de setembro de 2010, dezoito horas e quarenta e cinco minutos, 

cheguei ao portão do terreiro, toquei a campainha, identifiquei-me, e o portão foi 

aberto, desci, então, as escadas brancas. Entre verdes e silêncio, cheguei a um 

pátio cimentado e com muitas plantas, e já era visível a movimentação das pessoas 

do terreiro em torno dos preparativos para a festa de encerramento. Fui ajudar uma 

das filhas de santo a arrumar as mesas, juntamente com Sr. Leotério. Chegaram 

mais duas pessoas do terreiro para ajudar e, em pouco tempo, a sala estava pronta. 

Aos poucos, começaram a vir da cozinha do terreiro as panelas com os alimentos 

(caruru, feijão fradinho, vatapá e os demais acompanhamentos), uma torta decorada 

com morangos e chocolate feita por D. Sílvia para sobremesa, os talheres, pratos e 

uma planta previamente escolhida pelo professor da turma para decorar a mesa. 

 Às dezenove horas e trinta minutos, chegou o primeiro grupo de estudantes 

com alguns familiares e, em seguida, Tata Anselmo, que foi recebido com muita 

alegria pelos presentes. Eles se mostravam muito felizes, sorridentes, 

descontraídos, circulavam pelo pátio, tiravam fotos, elogiavam um ao outro.  

Às vinte horas, chegou a coordenadora da turma, e todos a receberam 

demonstrando bastante entusiasmo. Continuou a sessão de fotos, dessa vez 

comigo, com o pai de santo, a coordenadora, os alunos e o professor. Às vinte horas 

e trinta minutos, sentaram todos à mesa que estava arrumada em forma de U. Três 

filhas do terreiro faziam os pratos e iam distribuindo aos presentes. Tata Anselmo foi 

servido e, em seguida, todos iniciaram o jantar. Surgiu, então, um silêncio... Que 

logo foi quebrado por Tata Anselmo: “Que silêncio!” E todos riram...  

Após o jantar, foi servida a sobremesa. Em seguida, já com todos os pratos 

vazios recolhidos, iniciaram-se os pronunciamentos: primeiro, a fala de Tata 

Anselmo; na sequencia, a do professor, a da coordenadora, a minha, seguida da dos 

estudantes. Nesse momento, cada um falou o que significava estar envolvido nesse 

Projeto de Alfabetização. 
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O relato transcrito, além de evidenciar, entre outros aspectos, a minha 

interação com a turma como pesquisadora, mostra – como propõem os 

pressupostos da observação participante – que foi possível manter a minha 

presença face a face na situação social. Nesse caso, na realidade contextual de 

uma sala de aula da EJA.  

Como é possível notar, tal mudança de postura trouxe impacto nas 

observações de campo, pois dialoguei intensamente com os sujeitos da pesquisa, 

tornando-me parte do contexto estudado. Em alguns momentos, não era mais uma 

estranha, e, sim, alguém em que os educandos sentiam confiança e de quem 

sentiam falta quando estava ausente. Desse modo, pude compreender os 

significados atribuídos pelos estudantes às suas vivências naquele espaço e 

também à situação de aprendizagem. Pautada nesse panorama, percebo minha 

presença como algo que modificava, de alguma forma, a realidade daquele 

ambiente. Certamente, também fui modificada por ela, pois, através da observação, 

aprendi muito sobre a religião de matriz africana, o candomblé, e sobre a realidade 

dos educandos da EJA. A eles a pesquisa proporcionou momentos de leitura de si 

próprios, inseridos no contexto amplo da realidade contemporânea e no microcosmo 

da sala de aula.  

Existem tipologias sobre o papel que o pesquisador adota quando coleta os 

dados. Essas tipologias são levantadas por Buford Junker (1971, apud LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 28). Para o autor, o investigador, conforme seu envolvimento com 

a pesquisa e sua decisão de até onde tornará público o objetivo do seu estudo, pode 

tornar-se: “1) participante total; 2) participante como observador; 3) observador como 

participante; e 4) observador total.”  

Verifico, após analisar cuidadosamente cada uma dessas tipologias, que, 

neste estudo, ocupei o papel de “observador como participante”, pois, como disse 

anteriormente, minha identidade de pesquisadora e meus objetivos foram revelados 

ao grupo desde o princípio. Tive acesso a uma grande variedade de informações, 

inclusive confidenciais, porém o controle do grupo (caracterizado pelas solicitações 

individuais dos estudantes) foi aceito, no sentido de só tornar público o que fosse 

permitido por eles. 

A observação participante foi selecionada como técnica de coleta de dados 

pela sua capacidade de apreender as situações de forma imediata e corrente, pois o 

uso exclusivo de questionários e entrevistas com educandos, coordenadores, 



35 

 

professor e zelador de santo do terreiro não dariam conta dessa necessidade 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

 

2.2.2 Análise de documentos 

 

Com o intuito de conhecer a perspectiva do discurso oficial sobre a EJA e 

buscar respostas para o problema de pesquisa aqui exposto, procurei estudar as 

informações presentes nos documentos que possuem articulação com o objetivo 

deste estudo. Dessa forma, busquei analisar os documentos oficiais que 

regulamentam e orientam a EJA e o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana em âmbito nacional, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIL, 2000), Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003a) e municipal, como 

o Plano Plurianual de Alfabetização Jovens e Adultos 2005-2010 da Prefeitura 

Municipal de Salvador (SALVADOR, 2005), incluindo documentos técnicos, como o 

Manual Operacional do Programa Brasil Alfabetizado (BRASIL, 2011). 

A análise desses documentos foi fundamental para a compreensão da 

organização da EJA em âmbito nacional, da estrutura do Programa Brasil 

Alfabetizado, da Proposta da EJA no Programa Salvador Cidade das Letras, e 

também para entender a concepção de alfabetização desse Programa. Além disso, 

esse procedimento metodológico contribuiu para a comparação entre a prática e a 

teoria do ponto de vista da Lei 10.639/03, dando subsídios para a compreensão da 

proposta pedagógica em si e do que foi observado nas práticas pedagógicas 

realizadas no espaço da pesquisa.   

Um ponto em comum presente nesses documentos pode ser traduzido no 

enfoque dado à valorização das raízes culturais dos estudantes em todos os níveis 

do processo de letramento escolar. Nesse sentido, há espaço dedicado ao trabalho 

com a identidade e a diversidade cultural e à valorização da oralidade e da memória 

das populações afro-brasileiras. Isso demonstra a necessidade de os profissionais 

de educação desenvolverem uma práxis educativa vinculada ao cotidiano e aos 

saberes oriundos das vivências dos educandos. 

A pesquisa tem como universo uma turma de alfabetização de jovens, adultos 

e idosos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), localizada no espaço do terreiro 

Mokambo. A análise desses documentos foi importante para a compreensão das 
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bases burocráticas que sustentaram a viabilização das turmas de alfabetização em 

terreiros. Assim, em Salvador, o PBA recebe o nome de Programa Salvador Cidade 

das Letras. Esse Programa é o resultado de uma ação política de alfabetização de 

jovens e adultos. Foi instituído pela Secretaria de Educação do Município de 

Salvador, mas funciona em parceria com o PBA.  

Segundo as informações apresentadas pelos autores Haddad e Ximenes 

(2008), durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a EJA foi colocada dentro das 

prioridades das ações do governo. Nesse contexto, o Ministério da Educação (MEC) 

instituiu, em 2003, o Programa Brasil Alfabetizado, com o objetivo de promover o 

acesso à educação como um direito de todos, em qualquer tempo da vida, ou seja, 

de universalizar a alfabetização de brasileiros com 15 anos ou mais.  

Atualmente, o gerenciamento e a coordenação desse Programa, em todo o 

país, estão sob a direção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC). O referido Programa é desenvolvido de 

modo descentralizado pelos Estados, Municípios e organizações sociais que a ele 

aderirem. Oferecendo capacitação aos alfabetizadores, tem a proposta de apoiar a 

alfabetização dos jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos que não tiveram 

oportunidade de frequentar a escola, ou foram, por suas condições 

socioeconômicas, excluídos dela antes de aprender a ler e a escrever.   

Os alfabetizadores “voluntários” recebem uma “bolsa salário” do Programa, 

cujos recursos são repassados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

que aderirem voluntariamente ao Programa por um órgão da estrutura do MEC, o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

O PBA é desenvolvido em todo território nacional, porém sua atuação mais 

intensa ocorre em 1.928 municípios que possuem taxa de analfabetismo igual ou 

superior a 25%.  

Segundo os dados apresentados no comunicado de número 705 do IPEA 

(2010), em dezembro de 2010, a taxa de analfabetismo entre a população de 15 

anos ou mais de idade, em nosso país, chegava a 10,0%. Mas é na Região 

Nordeste onde está registrada a maior taxa de analfabetismo do país – 18,7% –, 

entre a população com a referida faixa etária. Já a Bahia ocupa o oitavo lugar nas 

taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, 20,0%. Uma 

                                                           
5
 Apresenta dados referentes à evolução do analfabetismo e do analfabetismo funcional no período 
2004-2009 no Brasil.   
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reflexão acerca desses dados nos revela o quanto ainda precisa ser feito em prol da 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, para que esses sujeitos tenham a 

possibilidade de exercer a cidadania com maior consciência. 

O Plano Plurianual de Alfabetização Jovens e Adultos 2005-2010, da 

Secretaria de Educação de Salvador, apresenta a proposta pedagógica do Salvador 

Cidade das Letras e sua estrutura organizacional. A intenção primordial do 

Programa é utilizar o processo de ensino e aprendizagem para promover a inclusão 

social dessa parcela da sociedade. 

Nesse sentido, o currículo do Programa Salvador Cidade das Letras propõe 

três grandes temáticas para serem trabalhadas: “Identidade e diversidade cultural; 

Cidadania e qualidade de vida; O mundo do trabalho e a economia solidária”. 

(SALVADOR, 2005, p. 24). 

O funcionamento do referido Programa está estruturado da seguinte maneira: 

cada etapa tem duração de oito meses, com carga horária de 320 horas-aula, 

distribuídas em duas horas e meia por dia, de segunda a quinta-feira, totalizando 10 

horas-aula semanais. As aulas acontecem, preferencialmente, no noturno ou no 

diurno, conforme a demanda do município. Saliento que a classe em estudo 

funcionou no turno noturno. Essa classe contou com uma coordenadora de turma, 

que realizava visitas in loco para acompanhamento mensal das atividades e 

recolhimento dos relatórios de evasão e frequência, tanto do alfabetizador, quanto 

dos alfabetizandos. É o coordenador de turma o responsável por realizar a formação 

continuada dos alfabetizadores. A formação tem uma carga horária de 96 horas-aula 

presenciais, diluídas em 4 horas-aula semanais ao longo dos oito meses de curso do 

Programa. Além disso, o professor alfabetizador passa por uma formação inicial de 

40 horas-aula na modalidade presencial.                      

No tocante aos resultados alcançados pelos alfabetizandos, o já referido 

Plano Plurianual diz que, ao longo do processo de alfabetização, a estrutura 

organizacional dessa ação visa, principalmente, à “formação do sujeito para o uso 

da linguagem escrita em suas práticas sociais, ressignificando seus saberes e sua 

relação com o mundo letrado.” (SALVADOR, 2005, p.15). 

A proposta é que os alunos certificados por esse Programa sejam 

matriculados no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos, correspondente, 

EJAS I ou EJAS II – Educação de Jovens e Adultos Sequencial I, 1º e 2º anos de 

escolarização e Educação de Jovens e Adultos Sequencial II, 3º e 4º anos de 
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escolarização, conforme encaminhamento e parecer do professor alfabetizador. 

(SALVADOR, 2005, p. 24). 

Essa turma além de estar inserida no PBA, também faz parte do “Projeto de 

turmas de alfabetização nos terreiros‟” concebido FIEMA. Criado a partir da Lei 

6.912/05, na cidade de Salvador, o FIEMA é um órgão que está alocado dentro da 

Secretaria de Educação do Município de Salvador sendo, portanto, um fundo dessa 

Secretaria que realiza ações educativas com foco nas mulheres da nossa cidade.  

 

2.2.3 Os questionários  

 

No segundo momento, quando os educandos já demonstravam maior 

aproximação e interesse em participar do estudo, apliquei-lhes, então, um 

questionário. Conforme Gil (2002, p. 114), o questionário é considerado como um 

dos instrumentos mais eficientes para coleta de dados. A aplicação desse 

instrumento contou com duas fases: a fase do pré-teste e a fase definitiva. A fase do 

pré-teste foi importante porque possibilitou verificar os problemas que poderiam 

surgir durante a aplicação do questionário. 

Após a construção do questionário, parti para a aplicação dos pré-testes. 

Conforme Gil (2002), somente a partir da realização dessa atividade é que o 

instrumento estará validado para a coleta de dados. Nesse momento, segui a 

orientação do referido autor para a avaliação do instrumento, sem a pretensão de 

coletar aspectos referentes aos objetivos finais do levantamento. Participaram dessa 

atividade todos os educandos presentes naquele dia (sete alunos). Após a 

aplicação, analisei aspectos referentes à quantidade de questões, clareza e precisão 

dos termos, bem como à formulação das perguntas e sua sequência. Esse 

procedimento foi importante para a reformulação de algumas questões como, por 

exemplo, a que se referia ao tempo em que os educandos tinham se afastado da 

escola, pois a quantidade de anos delineada no questionário não atendia à 

realidade. 

Na fase de tabulação, os dados apresentadas nas questões de múltipla 

escolha foram organizadas no Programa Word. A partir desse programa de 

informática, os dados foram organizados em uma tabela para facilitar a 

compreensão dos possíveis leitores sobre os resultados apresentados.  
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2.2.4 A entrevista narrativa 

 

No terceiro momento, foi utilizada a entrevista porque a considero uma 

técnica de coleta de dados importante na construção de conhecimentos sobre os 

sujeitos pesquisados. A entrevista narrativa permite conhecer aspectos sublimes da 

vida das pessoas, na medida em que é garantida a abertura significativa para a fala. 

Ao possibilitar maior liberdade de expressão na interação espontânea que permeou 

todo o processo, essa técnica de coleta de dados evitou a formação de uma 

hierarquia durante as entrevistas, porque, ao longo da narrativa, cada sujeito criou 

seu roteiro e seu próprio contexto, possibilitando um (re) encontro com a sua 

subjetividade. Assim, incentivei os entrevistados a iniciar o diálogo a partir do 

estabelecimento de um clima de aceitação mútua, como propõe Lüdke e André 

(1986). As informações iam fluindo de forma autêntica, muitas vezes causando 

emoções variadas (risos, choros, silêncios...). Optei em utilizar o gravador para 

coletar os dados da entrevista, pois esse instrumento facilita o trabalho, deixando o 

entrevistador mais livre para dedicar maior atenção ao entrevistado.  

Jovchelovitch e Bauer (2002) apresentam algumas considerações sobre a 

entrevista narrativa que considero fundamentais para a compreensão da importância 

dessa tipologia textual (a narrativa). Os seres humanos são genuinamente 

contadores de histórias. Tais histórias narradas nos ajudam a lembrar de fatos 

acontecidos, ordenando-os em um discurso narrativo lógico. Na entrevista narrativa, 

é criado um intercâmbio comunicativo, o que gera uma interação entre pesquisador 

e os sujeitos da pesquisa. Além disso, nesse tipo de entrevista, a diversidade dos 

falares é preservada, fator que permite a participação de todos os sujeitos, 

independentemente do nível de escolaridade.  

Os entrevistados narraram depoimentos sobre suas vidas. Isso demonstrou 

uma articulação entre a trajetória escolar dos estudantes adultos e a sua história de 

vida. As narrativas de vida podem se constituir em instrumento de extração tanto dos 

saberes e das práticas vividas pessoalmente, quanto dos contextos nos quais elas 

se inscrevem. Bertaux (2010) propõe a articulação das narrativas de vida com outras 

formas de observação e outras fontes documentais. Considero essa sugestão 

importante, pois cada uma delas pode trazer suas contribuições para a pesquisa.  

Como propõe Jovchelovitch e Bauer (2002), as entrevistas foram organizadas 

de forma semiestruturada sendo, portanto, mais livres e flexíveis. Dessa forma, além 
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de deixar o entrevistado mais livre, o roteiro também permite uma retomada do 

conteúdo abordado com a finalidade de esclarecer dúvidas restantes após sua 

narrativa. Esse tipo de entrevista possibilita um respeito às culturas e aos valores 

dos sujeitos entrevistados, porém requer do entrevistador uma singular capacidade 

de escuta. 

Diante do exposto, nota-se que a pesquisa etnográfica valoriza a linguagem 

como elemento de constituição do indivíduo, bem como os significados que ela 

expressa e todo percurso do acontecido. Penso no estudo do tipo etnográfico como 

o ideal para a análise de um campo com tamanha diversidade cultural, como o eleito 

para esta pesquisa: uma sala de aula localizada no espaço de um terreiro de 

candomblé. Essa compreensão foi possível a partir do olhar etnográfico da 

pesquisadora e do contato com conhecimentos produzidos por outros estudiosos.  

O meu ofício de pesquisadora, entre outros afazeres, envolve a captação de 

narrativas relacionadas ao letramento escolar e à prática pedagógica, assim como a 

observação das trocas interculturais ocorridas em sala de aula. Nesse sentido, 

posso dizer, então, que o território do terreiro constitui um campo com diversas 

possibilidades para o estudo da diversidade cultural na sala de aula, pois é 

interessante conhecer uma classe regulada pela convencional cultura escolar e 

verificar como funcionam as fronteiras entre o espaço escolar e a multifacetada 

manifestação cultural que acontece no espaço da religiosidade afro-brasileira.  

 As entrevistas com os educandos aconteceram no barracão, numa parte 

situada mais à frente da sala de aula. Na maioria das vezes, foram realizadas antes 

do início da aula; quando aconteciam durante a aula, tive sempre o cuidado de 

solicitar indicação do aluno pelo professor, e ele, geralmente, escolhia o educando 

que já havia concluído a atividade. As entrevistas duravam entre trinta minutos e 

uma hora e meia. Muitos educandos se emocionaram com suas próprias narrativas. 

Chamou-me a atenção um estudante que permaneceu de cabeça baixa durante toda 

a entrevista, e outro que ficou inquieto na cadeira, falou pouco e se limitou apenas a 

responder às questões de forma sucinta. Outro fato que achei interessante ocorreu 

com D. Celina, que, inicialmente, disse não ter nada para contar, mas terminou 

dando um dos maiores depoimentos. 
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2.2.5 Procedimentos de análise dos dados e estilo de escrita 

 

Neste trabalho, optei por um estilo de escrita que promove uma articulação 

direta entre os dados empíricos e os aportes teóricos. Inicialmente, após leituras e 

releituras de todo o material coletado nas entrevistas, os dados foram divididos em 

um conjunto de categorias e subcategorias relacionadas aos eixos do trabalho. 

Dessa forma, os dados coletados (gravação das aulas, entrevistas e observações) 

foram cuidadosamente descritos com a abordagem qualitativa proposta por Lüdke e 

André (1986).  

A partir das anotações do diário de campo, foram selecionadas algumas 

cenas de sala de aula, em torno das quais foi tecida a teorização deste estudo, na 

intenção de “desenhar” o retrato da classe estudada. Sempre que possível, houve 

também o cruzamento das informações registradas no diário de campo, nas 

entrevistas, no questionário e no material didático utilizado na sala de aula, para 

possibilitar uma análise da relação intercultural presente nas interações construídas 

naquela classe.   

O critério utilizado para a seleção das cenas de sala e dos excertos das 

entrevistas tomou como base os aspectos mais recorrentes e as possibilidades de 

estabelecimento de relações interculturais presentes naquele espaço de 

aprendizagem. Além disso, como é evidenciado a seguir, a ausência de 

determinados aspectos considerados significativos também foi levada em 

consideração durante a análise dos dados desta pesquisa. 

Para estabelecer o perfil do material selecionado, levei em conta:  

 

a) a postura do professor alfabetizador durante as aulas e em situações de 

interação com os educandos;   

b) as práticas curriculares: como se posiciona o professor diante da 

pluralidade cultural (os diálogos e saberes cotidianos dos estudantes, as 

culturas do terreiro e a escolar) que emerge na sala de aula; 

c) as percepções dos educandos reveladas nas narrativas orais: de que 

forma os textos orais dos sujeitos revelam as identidades culturais, 

experiências de vida, percepções e expectativas em referência aos 

processos de aprendizagem nos quais estão envolvidos;   
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d) o processo pedagógico da alfabetização associado aos eventos de 

letramento social: que intenções os educandos expressam com relação 

ao letramento escolar nos seus projetos de vida? 

e) a cultura afro-brasileira presente no terreiro: como é tratada na sala de 

aula? Em que medida ela pode contribuir para o letramento dos 

estudantes?  

f) o que pensam os educandos sobre a sala de aula localizada no espaço 

do terreiro? 

 

Com o intuito de analisar as cenas, as entrevistas e as observações, tomei 

como base a análise de conteúdo. Segundo a pesquisadora francesa Laurence 

Bardin (2004, p. 27), o termo análise de conteúdo refere-se a um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que surgiu nos Estados Unidos no início do 

século XX, através do analista H. Lasswell, que fazia análises da imprensa e da 

propaganda. Ainda conforme a autora, atualmente, de um modo geral, esse termo 

pode ser resumido da seguinte forma:  

 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 37). 

  

Ao seguir a perspectiva da autora, posso afirmar que essas técnicas de 

análise do conteúdo possibilitaram a formulação de indicadores presentes nas 

narrativas dos sujeitos da pesquisa. Através deles, foi possível realizar uma análise 

mais elaborada dos dados coletados. Do ponto de vista metodológico, a referida 

autora pontua que: 

 

Na análise quantitativa, o que serve de informação é a frequência com que 
surgem certas características do conteúdo. Na análise qualitativa é a 
presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um 
conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que 
é tomado em consideração. (BARDIN, 2004, p. 18, grifo do autor). 

 

Com o passar do tempo, esse aspecto meramente descritivo foi ultrapassado, 

e a análise de conteúdo passou a ter a inferência como seu objetivo. De posse da 



43 

 

compreensão do conceito e objetivos da análise de conteúdo, realizei a 

sistematização dos textos narrativos, fazendo as inferências6 a partir do que a 

referida autora chama de tratamento do material, ou seja, a codificação7 e 

categorização8 das narrativas analisadas. 

 A organização por categorias9 foi importante, porque imprimiu certa ordem no 

emaranhado de informações transcritas colhidas nesta pesquisa. Os aspectos 

qualitativos foram considerados ao se levar em conta a presença ou a ausência de 

determinados posicionamentos dos educandos. Já os quantitativos, foram utilizados 

para averiguar quantos estudantes obtiveram o mesmo posicionamento referente a 

um aspecto analisado. No entanto, o enfoque da análise está centrado no diálogo 

dos sujeitos, no que eles disseram e se isso está condizente com o que foi 

observado na sala de aula. 

Inicialmente, realizei a pré-analise. Nesse sentido, fiz a primeira leitura das 

entrevistas transcritas e do diário de campo. Tal procedimento possibilitou-me 

conhecer o material de que dispunha, bem como a melhor forma de tratá-lo. A partir 

da leitura de tal material, defini os elementos que estavam mais relacionados com os 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

 Bardin (2004) define três missões para esse momento de análise. A primeira 

é a escolha do material ou dos documentos, que, em nosso caso, eram as 

entrevistas e observações do diário de campo. A segunda é formulação de 

hipóteses, e, no caso deste estudo, o estabelecimento de relações entre os dados 

existentes no material e os objetivos da pesquisa. A terceira fase é constituída da 

“elaboração de indicadores” para embasar a interpretação que finalizará a pesquisa. 

Em nosso caso, tais indicadores se construíram a partir das unidades de registros.  

                                                           
6
 “A inferência é a operação lógica, pela qual se admite uma proposição em virtude da sua ligação 
com outras proposições já aceitas como verdades.” (BARDIN, 2004, p. 34). 

7
 “A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas – dos dados 
em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir 
uma representação do conteúdo, ou de sua expressão susceptível de esclarecer o analista acerca 
das características do texto, que podem servir de índice [...]”. (BARDIN, 2004, p. 97). 

8
 A categorização é uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos.” (BARDIN, 2004, p. 111).  

9
 Segundo Bardin (2004, p. 32), o método das categorias é “uma espécie de gavetas ou rubricas 
significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 
mensagem”. 
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As unidades de registro são segmentos de conteúdos a considerar como 

unidade de base, visando à categorização e à contagem frequencial. Adotei o „tema‟ 

como unidade de registro, conforme Bardin (2004, p. 99) a noção de tema é: 

 

Uma unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 
analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à 
leitura. O texto pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados e 
em proposições portadores de significações isoláveis. 

 

A análise temática possibilitou descobrir os “núcleos de sentido” que 

estabeleciam a composição da comunicação. A frequência de aparição dos núcleos 

de sentidos pode significar algo para o objeto analítico selecionado. Normalmente o 

tema é utilizado para analisar opiniões, crenças, tendências, entrevistas individuais 

etc. Desse modo, o texto foi recortado em temas-eixos: a) EJA, os sujeitos e suas 

identidades culturais; b) currículo e pluralidade cultural; c) práticas pedagógicas na 

EJA.  

Ainda em relação à categorização, é importante salientar que ela, em si, não 

finaliza a análise dos dados, sendo necessário, conforme Lüdke e André (1986), que 

o pesquisador ultrapasse a descrição e busque acrescentar algo: um conjunto de 

proposições que “desenhe” um novo ponto de vista teórico, assim como a aplicação 

de novos questionamentos que poderão ser desenvolvidos em estudos posteriores. 
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3 OS CENÁRIOS DA PESQUISA: PERCURSOS ANTROPOLÓGICOS 

 

Esta é uma seção fundamentalmente etnográfica, onde apresento os cenários 

da pesquisa, para ambientar o leitor ao texto. Nessa perspectiva, exponho a 

definição de terreiro elaborada por Costa (2011, p.1). 

 

Os terreiros de candomblé são ambientes de vida comunitária que, além de 
cumprir sua missão religiosa, recriam novas concepções de relação entre os 
seres humanos e o mundo sobrenatural, desempenham ações de cunho 
socioeconômico e cultural de grande valor nas comunidades.  
 

 A partir de uma função social desempenhada também por um terreiro, a 

escrita desta seção realça os elementos que caracterizam o espaço da sala de aula 

como sendo de identidade afro-brasileira. Nesse sentido, o terreiro Mokambo é 

abordado como um ambiente que é, ao mesmo tempo, religioso, cultural e de 

aprendizagem. 

 

3.1 O TERREIRO MOKAMBO, LINGUAGENS DE AFRICANIDADE 

 

Fotografias 1 e 2 – Barracão preparado para celebrações religiosas públicas 

 

   Fonte: Terreiro Mokambo (2010). 
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Cena 1 – Imagens e caminhos do terreiro10 

 

Ao chegar ao terreiro, desço uma escadaria de cimento pintada de branco, 

com aproximadamente 57 degraus, dirijo-me ao salão que divide espaço com a 

cozinha. Nesse ambiente, sou sempre convidada a sentar com alguns filhos de 

santo da Casa, enquanto saboreio um cafezinho feito e oferecido por D. Celina e 

servido muitas vezes por Sr. Leotério (filhos de santo e também alunos da classe 

em estudo).  

Antes das escadas, há um portão que possui um arco e flecha (símbolos do 

Nkisi Mutalombô) e duas espadas (símbolo do Nkisi Nkosi Mukumbi). Esses 

símbolos, segundo o sacerdote da Casa, visam a protegê-la. No percurso da 

escada, encontra-se a casa do Nkisi Mpoombo Nzila, que, nas palavras de Santos, 

A. (2010, p. 137), é uma divindade que “tem como domínio a alegria, as festas, o 

sexo, a bebida, o prazer, brincadeiras de um modo geral e seu lado negativo 

domina as brigas, os mal-entendidos, as desavenças”. A escrita aportuguesada do 

seu nome é “Pombagira”. Segundo a tradição africana herdada de nossos 

antepassados, essa divindade possui também domínio da comunicação entre os 

homens. 

Ainda na descida da escadaria, encontra-se um pé de gameleira branca, a 

qual é designada ao Nkisi Kitembo (Tempo), sendo, portanto, sua morada. Essa 

divindade possui domínio das estações do ano e, juntamente com Nkisi Mpoombo 

Nzila, domina os caminhos. Conforme a tradição africana dos povos Banto, deve-se 

colocar uma bandeira branca no cume dessa árvore para indicar que, naquele local, 

funciona um terreiro de origem ancestral Banto.  Além disso, a bandeira serve de 

orientação para o Nkisi quando seus filhos entram em transe durante as 

celebrações religiosas. Continuando a descida para o interior do terreiro, é possível 

ver também o assentamento de Nkosi MuKumbi. Esse Nkisi ficou conhecido na 

igreja católica como Santo Antonio. No Candomblé Congo-Angola o Nkisi Nkosi 

MuKumbi domina “os caminhos, as estradas, a metalurgia, a informática e as novas 

tecnologias”. (SANTOS, A., 2010, p. 142). 

Durante todo processo de descida da escadaria até a chegada à parte plana 

(pátio) do terreiro, os educandos, bem como as pessoas que adentrarem nesse 

                                                           
10

 Caderno de campo, notas, 08 de junho de 2010. 
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espaço, além de passar pelos assentamentos dos Minkisi Mpoombo Nzila, Kitembo 

e Nkosi MuKumbi – os três protetores do terreiro e dos seus filhos – passam 

também pela representação dos caboclos Pena Dourada e Boiadeiro. 

 

Concordando com Fonseca (1999, p. 61), para o pesquisador tirar qualquer 

conclusão de seu material, é “necessário situar seus sujeitos em um contexto 

histórico e social”. Pois, “só ao completar esse movimento interpretativo, indo do 

particular ao geral, que o pesquisador cria um relato etnográfico”. Nessa perspectiva, 

iniciei e continuarei, então, a descrever o espaço desta pesquisa.  

Com o intuito de apresentar as imagens e os caminhos percorridos no espaço 

do terreiro durante a coleta de dados, apresentei as observações registradas no 

caderno de campo. Para interpretar os símbolos presentes nesse ambiente, recorri 

às informações contidas em Santos, A. (2010), sacerdote, titular do terreiro e Mestre 

em Educação e Contemporaneidade, cujo trabalho, hoje publicado pela Fundação 

Cultural Palmares, apresenta uma etnografia detalhada do terreiro Mokambo e o 

aborda como um espaço de aprendizagem. 

O terreiro Mokambo está localizado na Rua Heide Carneiro, nº 89 – Vila Dois 

de Julho – em Salvador, Bahia. O loteamento onde o templo religioso se situa é 

parte de um desmembramento de terras procedentes de uma antiga fazenda 

chamada “Fazenda Mokambo”. O caminho para se chegar ao loteamento chama-se 

Rua do Mocambo Ilhado11. Nzo Nguzo Za Nkisi Dandalunda Ye Kitembo é o nome 

religioso desse terreiro que, na língua portuguesa, significa “Casa da Força Espiritual 

das Divindades Dandalunda e Kitembo”. 

O terreiro Mokambo foi fundado por Anselmo José da Gama Santos, com 

nome religioso Tata Dya Nkisi Anselmo Santos Minatojy. Ele iniciou sua vida 

religiosa em 1975, no Rio de Janeiro, no Abaçá de Kavungo, aos cuidados de 

Mameto dya Nkisi Maria Magdalena de Paiva Lopes. Realizou sua obrigação de sete 

anos no terreiro São Jorge Filho da Gomeia, local onde conviveu durante oito anos 

em processo de aprendizagem, aos cuidados da sacerdotisa Altanira Maria 

Conceição Souza (Mãe Mirinha de Portão). 

O nome MOCAMBO, no português brasileiro, tem sua origem na palavra 

“MUKAMBU”, escrita na língua africana Kikongo e, conforme Castro (2005, p. 285), 

                                                           
11

 O Terreiro Mokambo é certificado como patrimônio nacional. 
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significa “esconderijos de escravos na floresta, equivalente a quilombo, palhoça, 

cerrado de mato ou moita onde se esconde o gado”. Tem como variante a palavra 

mucambo que, em Kikongo, é mukambu, e significa “refúgio, esconderijo; topônimo 

muito comum no Brasil” (p. 185). 

Do período colonial até os últimos anos do sistema escravista, os quilombos 

serviram de refúgio aos escravizados, desertores e pessoas livres que se 

contrapunham ao sistema escravista. A partir de 1988, o termo “quilombo” passou 

por um processo de ressignificação, e, atualmente, refere-se à morada de famílias 

negras em pequenas comunidades, onde seus valores culturais são mantidos 

(AMARAL, 2010, p. 35). 

No dia 12 de agosto de 2006, o terreiro Mokambo recebeu a Certificação de 

Reconhecimento como Patrimônio Afro-Brasileiro pelo Ministério da Cultura, através 

da Fundação Cultural Palmares. A partir de então, o terreiro passou a ser 

reconhecido pelo Governo Federal como patrimônio nacional, por ser um espaço 

sagrado, guardião da cultura da herança de matrizes africanas e um patrimônio 

imaterial da sociedade brasileira. Nessa perspectiva, no dia onze de novembro do 

ano de dois mil e dez, foi inaugurado, no terreiro Mokambo, o Memorial Kisimbiê – 

Águas do Saber, cujo objetivo é: 

 

Disponibilizar ao público um acervo consistente sobre a trajetória do povo 
africano de tradição Banto no Brasil, especialmente na Bahia, 
proporcionando uma melhor compreensão dos aspectos culturais e 
religiosos desta tradição oral, trazida pelos nossos ancestrais africanos aqui 
escravizados, desde o século XVI, que serviu de amálgama para a 
construção étnica e cultural do povo Brasileiro. (SANTOS, 2011).  

 

O terreiro Mokambo é de tradição Banto/Angola. Conforme Lopes (2008, p. 

96), o termo “BANTO” é o plural de “MUNTU”, que significa “homens, pessoas e 

povos”. Santos, A. (2010, p. 26) diz que “banto” refere-se a um conjunto de 

populações da África subsaariana, ao sul do Equador, que tem em comum, nas 

línguas faladas, o fato de serem oriundas de um mesmo tronco linguístico chamado 

de “PROTO-BANTO”. Segundo Castro (2005, p. 169), o termo banto significa uma 

denominação da grande família linguística africana e, por extensão, dos seus 

falantes, mais de cem milhões de pessoas provenientes de Congo, Angola, 

Moçambique, Quênia, Zambábue, Zâmbia e África do Sul. 
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Nesse contexto, o terreiro Mokambo tem suas práticas religiosas herdadas 

dos povos oriundos da região da África que fica abaixo da linha do Equador, 

conhecida como África subsaariana. Esses povos são denominados de Banto e 

muitos deles foram trazidos, ainda no século XVI, para o Brasil. Aqui, na terra 

brasileira, reinventaram sua cultura e religiosidade. Essa reinvenção foi a forma 

encontrada por nossos ancestrais para preservar suas culturas, e, também, uma 

forma de resistência à imposição da cultura do colonizador europeu.  

Há três nações12 de candomblé, que são as mais conhecidas na Bahia: Jeje, 

Ketu/nagô  e Angola. Elas se diferenciam tanto nos rituais quanto no vocabulário. 

O termo “Jeje” aparece documentado pela primeira vez na Bahia nas 

primeiras décadas de setecentos, para designar um grupo de povos provenientes da 

Costa da Mina. Os Jejes do século XIX têm sido identificados, na literatura afro-

brasileira, através de autores como Castro (2005), Parés (2007), Lima V. (2003), 

Ramos (2010), entre outros, como daomeanos, ou seja, são grupos oriundos do 

antigo Reino de Daomé, originalmente localizado na área da atual cidade de Porto 

Novo. 

Porém, por conta do tráfico, esse termo passou a incluir uma pluralidade de 

grupos étnicos localmente diferenciados, fator que Parés (2007, p. 26) chama de 

“denominação metaétnica”13. Esse termo é usado por ele para indicar a 

denominação geral (externa) imposta a um determinado grupo relativamente 

heterogêneo que, depois de certo tempo, pode passar a ser uma autodenominação 

interna. O compartilhamento de componentes culturais como a língua, hábitos e 

tradições é o principal responsável pela imposição da denominação étnica de um 

grupo particular a um grupo mais amplo.  

                                                           
12

 Lima V.(2003, p. 29) diz que “a nação, portanto, dos antigos africanos na Bahia foi aos poucos 
perdendo sua conotação política para se transformar num conceito quase exclusivamente 
teológico. Nação passou a ser, desse modo, o padrão ideológico e ritual dos terreiros de 
candomblé da Bahia, estes sim, fundados por africanos – angolas, congos, jejes, nagô, – 
sacerdotes e iniciados de seus antigos cultos, que souberam dar aos grupos que formavam a 
norma dos ritos e o corpo doutrinário que se vêm transmitindo através dos tempos e a mudança 
nos tempos”. Noutros termos: nação passou a ser padrão ideológico e ritual dos terreiros de 
candomblé da Bahia. Nesse mesmo sentido, Parés (2007, p. 102) nos informa que “nação passou a 
designar uma “modalidade de rito” ou uma forma organizacional definida em bases religiosas". 
Castro (2005, p. 295) diz que nação de candomblé é uma “denominação dada aos grupos de 
étnico-religiosos que, através da língua litúrgica, dos ritos e mitos, distinguem os candomblés da 
Bahia em congo-angola, jaje-mahi, nagô-queto”. 

13
 Nicolau Parés (2007, p. 26) diz que o termo denominação metaétnica, segundo Jesus Guanche 
Pérez, seria a denominação interna utilizada para assinalar um conjunto de grupos étnicos 
relativamente vizinhos, com uma comunidade de traços linguísticos e culturais, com certa 
estabilidade territorial e, no contexto do escravismo, embarcados, nos mesmos portos. 
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A respeito do termo Jeje, Lima V. (2003, p. 22) afirma: “não há dúvida que o 

mesmo se refere aos grupos étnicos do Baixo Daomé – especialmente os fon e gu”. 

Sobre a nação Jeje, falante da variação linguística Ewé ou Fon, o referido autor 

aponta ainda que: 

 

Os habitantes iorubás do Baixo Daomé, na região em que hoje se situa a 
capital da República do Daomé, Porto-Novo, chamada ainda hoje pelos 
iorubás ou nagôs, em sua língua, de Ajase (adjaxé), ali estabelecidos desde 
os princípios do século XVIII, chamavam de ajeji, portanto, de „estrangeiros‟, 
„forasteiros‟ – ou jeji na forma usualmente apocopada – aos invasores fon 
vindos do leste, com o sentido próprio do termo: forasteiro, estrangeiro. 
Ficaram os fons de Porto-Novo com esse apelido, a princípio restritivo e 
mais tarde aceito pelos próprios descendentes daqueles primeiros 
„estrangeiros‟, que, na sua maioria – dos que perguntamos – ignoram a 
possível conotação derrogatória. (LIMA.V., 2003, p. 23). 

 

Parés (2007, p. 25) nos conta que “nagô, anagô ou anagou era etnônimo ou 

autodenominação de um grupo de fala iorubá que habitava a região de Egbado, na 

atual Nigéria, mas que emigrou e se disseminou por várias partes da atual República 

do Benim”. De acordo com os escritos de Lima V. (2003, p. 23), “a palavra nagô 

seria também originada de um antigo apelido pejorativo que os iorubás fronteiriços 

do Daomé receberam dos fons”. O significado da palavra nagô é “sujo”, “piolhento”, 

isso porque os nagôs, quando chegavam de Egbado, região que estabelecia 

fronteira com a cidade nagô do Daomé, fugidos por conta das suas guerras 

intertribais, “vinham esfarrapados, cheios de piolhos, famintos e doentes”, conforme 

explicou o daomeano informante de Lima V.(2003, p. 24). 

Tanto no Daomé, quanto na Nigéria, essa palavra perdeu a significação 

pejorativa e é usada nesses dois lugares pelos próprios iorubás. Quando chegou ao 

Brasil com os jejes, a palavra nagô perdeu o significado afrontoso, já que os iorubas 

da Bahia eram chamados e chamavam a si próprios de nagôs. Assim, os grupos 

étnicos de fala ioruba que foram trazidos para o Brasil eram geralmente chamados 

de nagôs. Lima V. (2003) nos informa que os nagôs foram trazidos para o Brasil, 

como escravos, de muitas nações iorubas: Abeocutá, Oió, Ijexá, Ijebu Odé, Ibadã e 

Queto.  

A nação de candomblé de Angola é originária dos cultos que foram trazidos 

por povos de onde hoje estão Angola e Congo. Os ritos usam os idiomas da família 

linguística banto, como o kikongo, diz Ramos (2010, p. 79). Em cada uma dessas 

nações, os deuses adorados recebem um nome. Por exemplo, na Nação Jeje, os 
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deuses são chamados de Voduns, na Nação Iorubá, de Orixás e na Nação Angola, 

de Nkisi. O terreiro Mokambo é dessa Nação, e, por isso, as referências aos deuses 

sempre são precedidas pelo termo Nkisi. 

Atualmente, a forma de viver e as técnicas corporais, como a capoeira, já 

estão inseridas na cultura moderna. Mas, ainda há muito a se fazer para divulgar a 

força cultural do povo banto no Brasil, especialmente o candomblé de Angola. 

O terreiro de candomblé é um espaço de aprendizagem que põe em prática a 

preservação e a manutenção viva de todo conhecimento ancestral herdado através 

da linguagem oral. A oralidade exerceu um papel primordial nos processos de 

ensino e aprendizagem, já que nossos antepassados, inclusive os de origem Banto 

– trazidos em maior quantidade e escravizados no Brasil –, utilizaram-se da 

oralidade para transmitir seus ensinamentos religiosos aos membros dos terreiros 

por várias gerações. 

No transcurso de construção desta seção, realizei algumas leituras sobre os 

povos Bantos (LOPES, 2008; SANTOS, A., 2010; SILVEIRA, 2010) e chamou-me 

atenção a forma como esses povos foram duramente discriminados. Criou-se uma 

ideia equivocada de que não possuíam cultura própria e que eram mais fáceis de ser 

dominados, por causa da sua natureza dócil. Na verdade, esse suposto 

comportamento dos povos banto se traduzia em uma estratégia para driblar seus 

dominadores.  

A nação de candomblé de Angola é a mais antiga no Brasil. Entretanto, 

apesar de muitos autores já terem tentado escrever sua história, ela ainda está por 

ser escrita. É certo que muitos autores – Rodrigues, com a obra “Os africanos no 

Brasil”, publicada em 1933; Bastide, com “As religiões africanas no Brasil”, publicada 

na França e traduzida para o Brasil em 1971; Carneiro, com “Negros bantos”, 

publicado em 1937 – fizeram registro sobre a história da nação de candomblé de 

Angola, porém com equívocos, como os citados anteriormente, o que acabou 

contribuindo para a formação do preconceito anti-Angola no Brasil (SILVEIRA, 

2010).  

Silveira (2010, p. 14) lembra que existem autores, como Yêda Pessoa de 

Castro e Vivaldo da Costa Lima, entre outros, que contribuíram, em suas obras, para 

denunciar especialmente o preconceito religioso. Na contemporaneidade, as ideias 

dos bantos como um povo “doce e acomodatício”, expressão de Gilberto Freyre 
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(Vianna Filho, 1988, p. 90), têm dado lugar ao reconhecimento de sua participação e 

resistência em oposição à opressão colonial.  

A cena mostra que, ao entrar no terreiro Mokambo, passa-se pelo 

assentamento dos caboclos Pena Dourada e Boiadeiro. Os caboclos são de tradição 

indígena, mas estão presentes nos candomblés de origem Congo-Angola (Banto), 

devido às trocas culturais ocorridas desde o século XVI com o tráfico negreiro. 

Apesar das permutas culturais, os encantados14, como são denominados os 

caboclos no candomblé de tradição Banto, são cultuados de forma diferenciada 

daquela de tradição indígena, ou seja, índios e afrodescendentes cultuam os 

caboclos ou encantados cada um com seu modo ritual. 

Segundo Silveira (2010), as manifestações religiosas afro-brasileiras mais 

antigas são resultantes da colaboração entre africanos da área Congo-Angola, 

trazidos como escravos para o Brasil, e indígenas Tupinambás, que foram 

capturados aqui no Brasil e foram oprimidos, do mesmo modo que os africanos, pelo 

sistema colonial português.  

Nesse sentido, Sodré (2002) indica que um terreiro é uma associação litúrgica 

organizada (egbé), e que foi através dessa associação que houve a transferência de 

uma parte considerável da cultura negro-africana para o Brasil. Nesta cena, é 

possível perceber uma forte marcação ocorrida pelas trocas culturais entre 

ancestrais africanos e indígenas. Essa organização espacialmente articulada chega 

a lembrar o que disse Sodré (2002, p. 55): “Pouco importa, assim, a pequenez 

(quantitativa) do espaço topográfico do terreiro, pois ali se organiza, por 

intensidades, a simbologia de um Cosmos. É uma África „qualitativa‟ que se faz 

presente, condensada, reterritorializada.”  

Ao utilizar a palavra “condensada”, Sodré (2002) está se reportando ao fato 

de que, na África, as divindades eram cultuadas separadamente. Essa separação 

ocorria por cidades ou até mesmo em templos diferentes. Isso leva a crer que o fato 

de africanos de várias partes da África terem sido trazidos para o Brasil fez com que 

                                                           
14

 De acordo com Santos, A. (2010), o encantado constitui-se de energia pura, normalmente ligada 
aos índios nativos do Brasil, que foram os primeiros ancestrais indígenas no processo de 
acolhimento de índios e africanos e também são chamados de caboclos. 

 



53 

 

houvesse aqui uma condensação desses espaços geográficos litúrgicos, pois, em 

uma única “roça”15, eram cultuadas várias divindades. 

 Acredita-se que, devido às recriações originadas dessa condensação, o 

candomblé, tal como é cultuado aqui no Brasil, é uma cultura afro-brasileira. Para 

Sodré (2002), o terreiro de candomblé representa o meio social negro-brasileiro por 

excelência, pois, além da riqueza de diversidade cultural presente nesse espaço, há 

sempre a presença da África nos ritos e simbologias. O terreiro, ainda conforme 

Sodré (2002, p. 19), é o local onde se podem obter traços marcantes “da 

subjetividade histórica das classes subalternas no Brasil”. 

Sobre terreiros de candomblé, Castro (2005, p. 341) afirma que estes se 

constituem como “local onde se celebram os cultos afro-brasileiros, espaço aberto 

de chão batido”. No falar baiano, o terreiro é também conhecido como “roça”, 

“candomblé”, “casa de santo”, entre outros, complementa Barreto (2009). É 

importante notar que os termos “roça” e “terreiro” nos transportam ao tempo em que 

os candomblés eram instalados fora dos centros urbanos, sendo, portanto, legítimas 

roças, resquícios de mata atlântica. Nesse contexto, Barreto (2009) conta que os 

negros construíram, dentro de suas posses, no meio do mato, casas que formavam 

pequenos aglomerados, onde viviam em estilo comunitário.   

O “Mapeamento dos Terreiros de Salvador” realizado pela equipe de 

pesquisadores do Centro de Estudos Afro Orientais mostrou que os terreiros estão 

tradicionalmente situados em bairros populares, com predominância de população 

negra. Alguns deles se constituem em um misto de celebração de cultos, moradia e 

espaço socioeducativo, onde são realizadas atividades que objetivam beneficiar as 

populações residentes em seu entorno.  

Barreto (2009) afirma que algumas dessas casas, as maiores, possuíam, na 

frente, terreiros, áreas ao ar livre, com gameleiras frondosas, onde os mais velhos 

sentavam para ver o tempo passar. Esse espaço era utilizado pelas crianças para as 

                                                           
15

 O termo “roça” refere-se às comunidades litúrgicas, instaladas fora do contexto urbano. Até hoje, é 
comum ouvir os filhos de santo referirem-se ao terreiro via utilização do termo “roça”, mesmo que 
ele esteja localizado nos centros urbanos. Conforme revelaram os dados originados através do 
mapeamento dos terreiros de Salvador, atividade coordenada pelo Professor Jocélio Teles dos 
Santos, ressaltamos que a maioria dos terreiros de Salvador está localizada na região do Subúrbio 
Ferroviário.  O professor analisa que “o elevado crescimento do número de terreiros nessas áreas 
demonstra que, nas últimas décadas, havia a possibilidade de o povo de santo encontrar terrenos 
extensos em um ambiente ecológico adequado para a consecução de rituais, festas públicas e 
“assentamento” das entidades”, diz Santos, J. (2009, p. 4). O professor relata ainda que “essas 
regiões são constituídas de bairros populares e são ocupadas por uma população de baixa renda 
com carência de infraestrutura urbana”. 
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suas brincadeiras. Atualmente, encontram-se poucos espaços como esses. No 

entanto, os grandes terreiros resistiram e, onde são implantados, procuram manter 

as características de casa de grande família. Estão sempre abertos com um 

constante movimento de entrada e saída de homens e mulheres de branco, com ojá 

(torço) na cabeça, andar brando, olhar para o chão, sem muito conversar, em atitude 

respeitosa.  

Conforme a crença do povo de santo, o terreiro é um chão sagrado. Essa foi 

uma realidade constatada, também, durante o trabalho de campo realizado no 

decorrer desta pesquisa. Foi possível observar vários aspectos externos a partir dos 

olhares que emergiam de dentro do espaço da sala de aula que, muitas vezes, me 

servia como uma grande janela, por onde avistava outros ambientes do terreiro que 

estavam ao redor. Tal visibilidade permitia-me o acesso aos conhecimentos sobre a 

cultura africano-brasileira presente no terreiro. 

A maioria desses espaços sagrados conserva, em volta de suas casas, 

árvores, fontes d‟água e plantas. Esses elementos naturais são de fundamental 

importância para a realização dos rituais litúrgicos, pois, para o povo de santo, as 

divindades estão presentes “nas folhas, nas pedras, nas árvores, em cada ser que 

se mexe, no solo, no tempo que passa, na tempestade que purifica, no vento que 

sacode as folhas, no ar que se respira, em cada planta que brota”, explica Barreto 

(2009, p. 54), ideia que também está presente em Santos, A. (2010). 

Cada terreiro, conforme sua raiz e sua história, possui um calendário festivo. 

As festividades públicas acontecem no barracão, que é o espaço mais aberto de um 

terreiro, onde os visitantes são recebidos em dias de festas. O barracão é o lugar 

onde as filhas e filhos de santo dançam em círculo, Muzenza e cotas16 entram em 

transe e os Minkisi se manifestam. Normalmente, o barracão é amplo, os mais 

tradicionais têm piso de chão batido ou de cimento fino, como manda a tradição. 

Em toda a extensão de descida da escadaria que dá acesso ao terreiro, é 

possível ver uma variedade de plantas nativas, as quais, além da importância que 

                                                           
16

 Todos os filhos, no candomblé de Angola, que fazem roda e recebem santo são chamados de 
muzenza; quando iniciados e com mais de sete anos de feitos, com obrigação "arriada", são 
chamados de cotas. Isso vale para mulheres e homens. Na roda, geralmente, quem dança é quem 
recebe. Acompanhados pelas makotas (ekedy para os ketos), ou alguns taatas (ogans para os 
ketos). Informação gentilmente cedida pelo Mestre em Estudos Étnicos e Africanos do CEAO-
UFBA, Marlon Marcos Vieira Passos. Maiores informações sobre os referidos termos, ver Castro 
(2005). 
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exercem para o meio ambiente e para os rituais do candomblé, abrigam também 

muitos pássaros. É um espaço repleto de significados e guardião de um imenso 

legado cultural, de valor singular, que pertence ao povo. Ao descer toda a escadaria, 

do lado direito, encontra-se o barracão, onde funciona a sala de aula. O terreiro 

Mokambo é um local que apresenta tranquilidade, serenidade e paz.  

 

 3.2 O CENÁRIO DA SALA DE AULA: UM ESPAÇO RODEADO DE PRÁTICAS  

       CIVILIZATÓRIAS 

 

Fotografia 3 – Educandos em atividade     Fotografia 4 – Educandos no dia do                      

    encerramento 

  

Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

 

A sala de aula foi montada no barracão, espaço sagrado do terreiro onde 

ocorrem as cerimônias religiosas. O barracão mede, aproximadamente, vinte metros, 

porém a sala de aula ocupa cerca de um terço desse espaço, na parte que é 

destinada às pessoas que vão assistir aos ritos religiosos abertos ao público. Ao nos 

localizar dentro da sala de aula, de frente do barracão, ao fundo encontramos um 

quadro com a imagem de Dandalunda (divindade das águas doces), a qual possui 

um espelho na mão esquerda e uma conta amarela no pescoço, estando a banhar-

se em um lago azul.  

Na frente, é possível visualizar uma placa luminosa com o nome religioso do 

terreiro e sua data de fundação; logo abaixo da referida placa, há o local dedicado 

aos três ngomas (tambores) e também uma máscara africana decorativa feita em 
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madeira. A parte interna do teto é toda coberta por bandeirolas brancas em formato 

de tiras. No centro do Barracão, há uma pedra, cuja função, através de seus 

elementos mágicos, é a de equilibrar as energias do terreiro e, logo acima, existe 

outro ponto de energia, que é chamado de cumeeira. 

À direita de quem está voltado para frente do barracão, há uma parede 

pintada de amarelo-ouro, decorada com a imagem de Dandalunda feita em mosaico, 

no espaço onde foi montada a sala de aula, logo na frente de quem entra. 

Encostadas a essa parede, há algumas fileiras de mesas e cadeiras plásticas 

brancas, que são utilizadas nos dias de festas no terreiro e também para compor a 

sala de aula. A extensão dessa parede é pintada de branco, e nela encontramos 

alguns leques decorativos feitos em vime. Abaixo há algumas cadeiras em madeira, 

que são usadas apenas nos dias de cerimônia.  

Na parede do lado esquerdo, encontramos dois quadros com pinturas em 

óleo sobre tela, um de Dandalunda e outro de Altamira Maria Conceição Souza 

(Mirinha de Portão, mameto, mãe do sacerdote da casa). Há também uma porta de 

acesso ao quarto de Dandalunda, local onde ficam os novatos para receberem as 

obrigações conforme seu grau considerado dentro da hierarquia do terreiro. Desse 

mesmo lado, logo na entrada do Barracão, encontramos a casa onde está o 

assentamento de Dandalunda, em frente à qual há uma fonte com uma escultura 

que a representa. A Dandalunda representada na escultura é negra, veste um 

vestido rodado nas cores branco e dourado, e possui um espelho na mão onde está 

a se admirar.  

Do lado esquerdo de quem está na sala de aula, de frente para o Barracão, é 

possível avistar não somente a casa de Dandalunda, mas todo o pátio onde existe 

um canteiro redondo no centro com um pé de árvore frondosa. Há ainda outro 

canteiro quadrado, com um pé de “São Gonçalinho”, na entrada da cozinha de onde 

saem os cheiros que foram muitas vezes sentidos pelos estudantes presentes na 

sala de aula.  

Desse espaço era possível avistar algumas pessoas circulando, vestidas com 

as roupas de ração17 na cor branca. Há, também, uma grande quantidade de 

plantas. O muro que está localizado no fundo do pátio dá para uma área de 

reminiscência de Mata Atlântica verde e florida. Além disso, há um grande acervo 

                                                           
17

 Roupa de ração é a roupa usada diariamente em uma casa de Candomblé. São roupas simples, 
feitas de morim ou cretone.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
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etnobotânico que fornece ervas para os rituais litúrgicos, onde também se 

encontram plantas medicinais. Essa área foi reconhecida como de Proteção 

Constante.Tal reconhecimento é importante para o meio ambiente e favorece, 

também, à comunidade do terreiro, pois as folhas são de fundamental importância 

para a realização dos rituais religiosos no candomblé.  

Em muitos casos, o currículo tem forte influência na aprendizagem dos 

estudantes, decorrente do modo como a organização e a realização do trabalho 

escolar acontecem. Mesmo sem estar registradas no planejamento diário do ensino 

coletivo, certas percepções provenientes do meio ambiente local – sons, cheiros, 

gestos, imagens, visões, silêncios entre outras formas – podem provocar reações 

que se incorporam ao processo de ensino-aprendizagem sob a forma de 

manifestações do currículo oculto. Mas, será que o currículo oculto é mesmo oculto? 

A experiência desta pesquisa nos mostra que não, neste caso temos o que 

poderíamos conceber como um currículo ocultado devido ao processo histórico-

cultural vivenciado pela sociedade brasileira. 

Essa ambientação, em particular, pode ter significado favorável ao exercício 

de convivência com as diferenças na sala de aula. E isso é importante porque 

possibilita a quebra de preconceitos e a redução da intolerância religiosa entre os 

estudantes.  

 

3.2.1 Por que uma classe de alfabetização num terreiro? 

 

Apesar das desigualdades existentes, Salvador é considerada como a capital 

da diversidade. Assim, um programa de alfabetização de adultos necessita 

compreender essa diversidade, que é marcada pelas dificuldades enfrentadas por 

essa população, cuja criatividade constitui um instrumento de sobrevivência em meio 

a tantas desigualdades. São pessoas que possuem uma cultura rica de significados 

e conhecimentos e, ao mesmo tempo, são detentoras de uma singularidade 

marcante. Foi na perspectiva de redução dessas desigualdades que a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura de Salvador, através do Programa Salvador 

Cidade das Letras, estabeleceu parcerias entre organizações governamentais e não 

governamentais. É nesse contexto que surge a articulação com o terreiro Mokambo.  
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Em entrevista18, a professora da Rede Municipal de Educação de Salvador, 

Marta Alencar, uma das idealizadoras do projeto das turmas de alfabetização nos 

terreiros, informou que essa ideia surgiu em 2008, a partir da percepção de que “os 

polos de alfabetização (do Salvador Cidade das Letras) estavam todos alocados 

dentro das igrejas católicas ou dentro das igrejas evangélicas”. Daí o Fundo de 

Inclusão Educacional das Mulheres Afrodescendentes (FIEMA) começou a dialogar 

no sentido de promover essa inclusão educacional, de “potencializar os espaços de 

terreiros como espaços de conhecimento e também de alfabetização, e pensar: por 

que será que, dentro do terreiro, o Programa Salvador Cidade das Letras não 

estava?”  

Sobre a ausência dessas turmas nos espaços dos terreiros, Marta Alencar 

apresenta outro questionamento: “Será que era por conta da intolerância religiosa?” 

Segundo Marta Alencar, o projeto de alfabetização dentro dos terreiros “[...] 

surgiu a partir do diagnóstico dessa intolerância religiosa vista e vivenciada dentro 

da formação dessa turma de 2008 e também pela ausência de programas nesses 

espaços de terreiros”. A professora Marta refere-se à turma de formação de 

mulheres alfabetizadoras, na qual atuou como professora formadora em 2008. Essa 

formação ocorreu através de uma parceria entre o FIEMA e o CEAFRO (Programa 

de Educação para a Igualdade Racial e de Gênero, do Centro de Estudos Afro-

Orientais, CEAO, da Universidade Federal da Bahia, UFBA).  

Foi a partir do relatório final dessa atividade que ela percebeu a inexistência 

de turmas de alfabetização do Programa Salvador Cidade das Letras nos espaços 

dos terreiros de candomblé. Decidiram, então, através do FIEMA, propor o Projeto 

Turmas de Terreiro à Secretaria de Educação do Município de Salvador. Em janeiro 

de 2010, o Projeto teve início com doze turmas cadastradas, porém apenas uma 

conseguiu concluir suas atividades. Os motivos de as outras turmas não terem 

concluído são relatados pela coordenadora pedagógica das turmas de terreiro:  

 

Porque também tem uma dificuldade com essas turmas, que no terreiro tem 
essa dificuldade de material humano, cadeira, mesa e um quadro... E assim, 
muitas vezes, alguns deles não tinham nenhum, e os alfabetizadores faziam 
de tudo para trabalhar, o zelador, a zeladora, o pai de santo, a mãe de 
santo, faziam tudo... Mas, ai não dava para trabalhar sem esses materiais. 
A gente não tem parceria com o Estado, Município ou com a prefeitura que 
pudesse ceder ou doar esse material pros terreiros, por isso, que chegamos 
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 Entrevista concedida para esta pesquisa no dia 15 de dezembro 2010, na residência da 
entrevistada. 
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ao final com essas poucas turmas, poucas turmas, mas com um resultado 
imenso. Teve outro terreiro, em Plataforma, que não deu continuidade 
porque estava cadastrado em outro programa, chamado TOPA, e aí quando 
você está cadastrado no TOPA você não pode mais fazer outra inscrição. 
(Jandira, Coordenadora pedagógica das turmas de terreiro, em 15/12/2010). 

 

Ainda sobre essa questão de as outras turmas não terem dado certo, a 

professora Marta Alencar tece as seguintes considerações: 

 

A gente tem, primeiro, uma carência dentro dessas casas de santo muito 
grande, [...] E você também quer que uma comunidade assuma algo que é 
para o Estado

19
 fazer , que é alfabetizar, e ele não lhe dá subsídio nenhum, 

no máximo dá uma bolsa pro alfabetizador. Esse ano de 2010 foi que ele 
deu um lanche... Agora, em termos de material pedagógico, é 
extremamente precário. [...] Onde os terreiros estavam [...] os alunos não 
iam, isso também acontece com alunos da rede [Municipal], [...] por causa 
da onda de violência que assola Salvador. Mas a gente percebe: se tiver 
uma estrutura, você consegue montar turma, que é o caso do terreiro de 
Mokambo, que tem uma estrutura mínima, que foi bancada pelo terreiro, 
não foi bancada pelo programa. Então, é só comparar o terreiro Mokambo 
com o terreiro aqui no Uruguai, que queria, tinha muito desejo, tinha muitos 
alunos, mas não tinha estrutura... Isso é pra gente perceber que uma 
estrutura mínima possibilita esse sucesso. (Marta Alencar, professora da 
Rede Municipal de Educação de Salvador, uma das idealizadoras do projeto 
de turmas de terreiro, em 15/12/2010). 

 

Na minha perspectiva, o convívio nesse espaço pode fortalecer a 

(re)construção identitária dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Isso, 

porque, diferentemente dos outros locais formais de educação, esse ambiente é 

fortemente marcado por elementos que são repletos de significados culturais e que 

revelam a diversidade cultural afro-brasileira. Muitas práticas docentes centralizam-

se em um só tipo de cultura, enquanto outras ficam silenciadas no currículo escolar. 

Sobre cultura europeia, os estudantes já possuem muitos conhecimentos, sabem a 

importância de falar inglês, francês... Mas, por exempo, poucos são informados 

sobre as línguas africanas, como o Quimbundo, o Quicongo, entre outras, que tanto 

influenciaram a nossa língua portuguesa. 
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 A professora refere-se ao Município de Salvador. 
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4 OS SUJEITOS DA EJA: QUESTÕES DE IDENTIDADE E TRAJETÓRIAS  

    ESCOLARES 

 
 

As experiências de vida dos sujeitos são elementos culturais ricos em 

significações e produção de sentidos fundamentais para a compreensão de seus 

contextos atuais de vida. Assim, a: 

(...) cultura é a tessitura fundamental do modo de viver dos humanos (...) 
sob a lente da cultura a vida humana pode ser interpretada como uma 
celebração da diversidade e um despontar contínuo das diferenças através 
das quais nos distinguimos uns-dos-outros pelas singularidades das nossas 
existências. Situados no tempo e no espaço, somos produzidos e 
produtores de mais cultura. Toda experiência de vida é rica em significações 
e mudanças, (...). Na lógica da vida, o passado e o futuro são partes 
fundamentais do presente, fazem do aqui-agora vivido nos nossos 
cotidianos, uma dinâmica existencial de produção de sentido para o que já 
se viveu e o que virá. (PIMENTEL, 2002, p.149). 
 

Partindo deste princípio, na intenção de proporcionar maior conhecimento 

sobre quem são os sujeitos da EJA envolvidos nesta pesquisa é que esses 

educandos se apresentam20, contam, mesmo que brevemente, suas histórias, 

trajetórias escolares, origens, sonhos e expectativas, ou seja, marcas de suas 

identidades. A diversidade de histórias e trajetórias tornou mais rica tanto a pesquisa 

quanto as trocas interculturais na turma. Os depoimentos e o quadro do perfil do 

grupo a seguir têm o objetivo de oferecer um retrato dessa diversidade, que também 

será explorada nas seções posteriores deste texto dissertativo. 

 

  Fotografia 5 – D. Cristina, Jandira, Pedro, D. Dalva e Andreia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 A apresentação de cada estudante foi realizada a partir das informações retiradas dos  

depoimentos narrativos, colhidos para esta pesquisa sendo, portanto, uma transcrição da oralidade 
dos sujeitos. 
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Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

Fotografia 6 – D. Vitória, D. Tereza, Sr. Leotério, Andréia, Gilmar, Tata Anselmo, 
D.Maria Sílvia, D. Dalva, D. Celina, D. Cristina, Pedro e D. Maria de Lourdes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

 

4.1 OS ESTUDANTES POR ELES MESMOS: DESTACANDO OS AUTORES 

 

Nessa seção apresento resumo das entrevistas narrativas realizadas com os 

estudantes, dando particular atenção aos momentos em que nos são revelados 

aspectos essenciais para o conhecimento  e caracterização do grupo estudado. 

 

4.1.1 D. Dalva 

 

“Eu sou do terreiro, também do terreiro sou filha, hoje eu zelo do que tenho. 
Estou estudando aí quando nada para me lembrar de tempos atrás que eu 
não tive tempo de aprender mesmo, com aquele corre-corre não tinha 
tempo de estudar [...]” (D. Dalva). 

 

Tenho 70 anos, vim de Recife, porque eu sou filha de Pernambuco, Caruaru. 

Perdi minha mãe com nove anos, sofri bastante, vim aqui para Salvador porque 

meus padrinhos me trouxeram. Só assim eu vim conhecer a Bahia e fui criada no 

meio dessas pessoas, era como se fosse empregada que... Negro na casa de 

branco, né? Quando eu cheguei aos meus 10 anos, fui procurar família... Namorava, 

não era mole, aí, com 11 anos eu tive o meu primeiro filho e daí foi o primeiro, o 

segundo, o terceiro...  
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Trabalhei bastante para criar esses filhos, sem precisar ocupar pai, nem irmão 

e nem pessoas nenhuma. Aí eu fui trabalhar no Palace Hotel, lá trabalhei 12 anos 

para criar meus filhos, trabalhei ali como ajudante de cozinheira e não chegou um 

ano para eu pegar a prática e ser cozinheira de forno e fogão. Minha profissão é a 

que tem nos meus documentos: doméstica. Aí, trabalhando, eu saí do aluguel, fui 

comprar minha cozinha, fui criando meus filhos, botei no colégio, se não aprenderam 

foi porque não quiseram. Eu saia para trabalhar eles ficavam em casa. Estou 

estudando, aí quando nada para me lembrar de tempos atrás que eu não tive tempo 

de aprender mesmo... 

 Com aquele corre-corre, não tinha tempo de estudar, estudava só dentro de 

casa. Me botaram lá num colégio para aprender, quando chegava lá, como a 

professora ensinava naquele tempo era puxando orelha, ajoelhando, botava de 

castigo, mesmo assim aprendi um pouquinho, quando nada aprendi a fazer meu 

nome. Mas depois, quando foi no terceiro ano, perdi tudo, esqueci de tudo... (pausa) 

A minha história é essa [...] Eu já sou aposentada. Eu sou do terreiro, também do 

terreiro, sou filha, hoje eu zelo do que tenho. 

 

4.1.2 Sr. Leotério 

 

“Eu vim estudar porque queria quando nada assinar meu nome, porque 
você quer tirar um documento, quer pegar um ônibus não sabe [...]” (Sr. 
Leotério). 
 

Eu vim da Ilha, eu sou filho da Ilha, sou nascido na Ilha de Vera Cruz, em 

Gameleira, tenho 60 anos. Nasci lá em ilha Box, me criei lá, sou nativo da ilha. Eu 

perdi a minha mãe cedo, aí a gente ficou sozinho, dois irmãos e eu três, quem criou 

foi meu pai. Meu pai era um homem que também vivia lutando para adquirir o pão 

para dar a gente... Então ele também não ligava para negócio de botar a gente nos 

estudos, e era muito longe no lugar que a gente morava para vir para cá, para a rua. 

Então, ele só podia levar a gente para o mato e para a roça, fazer carvão, esses 

negócios todos. Depois, eu procurei família. E a família também não deu certo, 

tivemos cinco meninos. E foi uma vida assim e muitas coisas mais que eu nunca tive 

sorte de ter aquela paz assim, só fazia trabalhar, só trabalhar, trabalhar... 

De manhã cedo, a gente tinha que ir para o mato, fazer carvão, botar água 

em carvão. Uma luta medonha para botar carvão, colocar pau nas costas para levar 
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para fazer o carvão, e ia assim, minha juventude foi essa. Eu não tive vida boa, foi 

uma vida toda que só a senhora para ver (pausa, choro). 

Eu só espero a minha aposentadoria e ver se eu consigo fazer um barraco lá 

no Mar Grande, que eu tenho um bocado de parente lá. Eu não ia mais fazer nada, 

que já estou velho, eu queria minha aposentadoria, né? Para eu ter assim, carnaval, 

São João, Natal, eu ir lá para a Ilha e ficar lá, depois retornar. Estou aqui pensando 

como é que eu faço, tudo difícil hoje em dia, eu já cansado já, não tenho condições 

de trabalhar mais de servente, não tive estudo nenhum, profissão nenhuma não 

tenho, só de servente mesmo, e a senhora sabe que aqui tudo é difícil. 

Eu vim estudar porque queria quando nada assinar meu nome, porque você 

quer tirar um documento, quer pegar um ônibus não sabe. Eu gosto muito da escola, 

agora o problema é a preocupação não é? Quem estuda depois de velho a senhora 

mesmo sabe que é uma dificuldade medonha para estudar... Então, tem de gravar 

para achar as letras, tem de gravar muito, não é? Então na mesma hora que eu 

estou gravando, eu penso tanta coisa...  

Queria aprender a assinar o meu nome direitinho e ler um pouquinho, quando 

nada ler um pouquinho, olhar assim qualquer nome, que tivesse em qualquer lugar, 

eu olhar assim e dizer é tal nome, para não estar perguntando.  

Conto com a ajuda dos Orixás para ver se eles encaminham mais os 

caminhos meus para eu chegar à minha aposentadoria mais cedo, porque só tem 

isso21. Eu mesmo sei que não vou aprender mais, que a idade já está muito 

avançada e a preocupação já está muito avançada também. E aí meu sonho é saber 

qualquer nome que eu ver, em qualquer lugar, aquele nome é tal, tal, assim, assim e 

aí eu pegar um ônibus daqui para lá, esse ônibus vai para o Campo Grande, passa 

lá no Mercado Modelo, saltar ali e dali pegar a lancha, ir para São Joaquim, ir assim, 

ver o ônibus que passa em São Joaquim, saltar, pegar o ferry boat, pegar e tal... 

 

 

4.1.3 D. Tereza 

  

“Adoro fazer conta, acho que se eu pudesse, [...] se eu conseguisse ler e 
escrever eu acho que eu queria ser advogada, não, detetive [...]” (D. 
Tereza). 
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  Sr. Leotério refere-se ao cargo de Ogã que ocupa no Terreiro Mokambo. 
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Eu sou baiana, nasci aqui mesmo em Salvador, tenho 53 anos. Meu pai me 

levou para passar uns dias na casa do meu padrinho, eu fui para passar um dia. 

Que dia foi esse? Que foi passando, passando e eu acabei ficando, fui criada por 

meu padrinho e minha madrinha. Até a idade de doze anos, eu não conhecia minha 

mãe. Meu pai todo mês ia me ver. Minha madrinha teve filhos, aí começou a 

trabalhar, então eu era a dona de casa, então eu lavava, eu passava, eu cozinhava 

e, nessa época, eles me botavam no colégio, só que eu chegava em casa não tinha 

tempo para estudar, tinha que lavar, passar, cozinhar, tomar conta de menino... 

Além disso, não tinha ninguém para me ensinar e aí fui crescendo nisso, foi 

passando, sempre eu estava parando de estudar, eu larguei realmente de mão, 

larguei de mão de estudar e só depois de... Quando eu já estava lá com uns vinte 

anos que eu resolvi voltar para o colégio, mas ainda com dificuldade, mas aí, depois, 

eu parei completamente, não voltei mais a estudar. Minha vida é muito complicada. 

Resolvi morar sozinha, aí estou até hoje, enfrento minha vida, tento sobreviver, 

sempre não tem ninguém por mim, é eu sozinha.  

Agora, eu resolvi estudar por esse projeto, aqui eu estou desenvolvendo mais, 

já aprendi a ler mais, agora escrever que eu ainda estou com muita dificuldade. 

Hoje, graças a Deus, eu já pego uma requisição, leio, sei onde boto o nome, sei 

onde bota o endereço, sei onde tudo, graças a Deus! Pelo menos isso eu já não 

passo vergonha. Mas ainda passo dificuldade assim, quando às vezes vou para o 

banco, quando eu vou tirar o dinheiro, que tem que passar o cartão, digitar os 

números... Aí, quando chega assim naquelas maquininhas quem tem que ler rápido, 

senão bloqueia o cartão... Adoro fazer conta, acho que se eu pudesse, eu mesmo, 

se eu conseguisse ler e escrever, eu acho que eu queria ser advogada... Não, 

detetive (risos) queria ser detetive, acho bonito, acho bonito e eu tenho até uma 

tendência para ser detetive (risos).  

 

 

4.1.4 D. Maria Silvia  

 

“Antes, eu não pegava nenhum papel para ler, nenhum jornal, revista eu 
pegava só para ver as figuras, [...]. Não pego só para olhar as figuras, como 
eu fazia antigamente não, agora eu pego para ler [...]” (D. Maria Silvia). 
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Sou casada, tenho 63 anos e dois filhos, nasci em Rio Real. Minha 

adolescência foi muito sofrida, nasci e me criei na roça. Meus pais lutaram muito 

com a gente... Com vinte e poucos anos eu já saí para trabalhar, para ajudar eles. 

Tiveram nove filhos e aí não tinham condições de criar todo mundo. Aí comecei a 

trabalhar na casa de uma família. Me botaram na escola, eu fui para a escola já 

grande, eu não fui criança, porque onde a gente morava não tinha escola, era roça 

mesmo, de candeeiro de querosene. Então, eu aprendi só o meu nome, não leio 

nada, não sabia nada... Depois que eu vim para aqui é que eu estou fazendo mais 

alguma coisa, graças a Deus, foi uma porta que se abriu. Minha sobrinha e minha 

filha me incentivaram muito. Meu marido saia para o trabalho, então ficava só em 

casa. Quando eu chego em casa, minha filha quer olhar os meus deveres, quer ver 

se está certo, se está errado, manda que eu leia um jornal, livro, pegar alguma coisa 

para ler. Antes, eu não pegava nenhum papel para ler, nenhum jornal, revista... Eu 

pegava só para ver as figuras, mas não tinha esse costume de fazer nada. E hoje, 

quando eu termino de fazer as minhas obrigações de casa, eu pego meus livros, os 

meus cadernos e vou estudar. Não pego só para olhar as figuras, como eu fazia 

antigamente, agora eu pego para ler. 

Se eu lesse mais, escrevesse mais... Eu queria entrar numa escola de corte e 

costura, no SENAI tem de graça, eu tenho vontade de fazer. Corte e costura tem 

que saber ler e escrever, senão não vai saber tirar as medidas, tudo, não é? Aí, se 

Deus me ajudar, eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que minha história de vida é 

essa. Muitas vezes, não foi um momento só, não, foi muitos momentos, muitas 

vezes eu senti falta, que às vezes eu gosto assim de cozinhar, eu queria fazer uma 

receita quando tivesse vendo na televisão, eu queria ver em Ana Maria Braga 

fazendo aquelas comidas gostosas, via Edu Guedes... Aí eu tinha vontade assim: 

meu Deus, se eu pudesse escrever, copiar essa comida, muitas vezes eu senti 

vontade de saber ler e escrever. 

 

4.1.5 D. Cristina  

 

“Eu [...] não perdi a esperança de seguir adiante, eu ainda tenho vontade de 
ser uma médica ou advogada. [...] Hoje com trinta e quatro anos, me 
arrependo de muitas coisas que fiz quando adolescente, assim, de namorar 
cedo, ter filho cedo.” (D. Crisitna). 
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Eu nasci e me criei no bairro de São Gonçalo do Retiro, aqui em Salvador. 

Meu pai era vendedor ambulante, vendia bolo, lelê, cocada, amendoim. Eu 

trabalhava na firma de ônibus, Rapidão Cometa. Tinha muitas amizades, muitas 

coleguinhas, estudava e tudo, mas aí eu fui embora para o interior.  

Devido à violência que existia no bairro que eu morava em Salvador, meu pai 

decidiu criar a gente no interior, em Castro Alves. Só que, quando a gente se mudou 

para lá, meu pai pensava uma coisa e era outra: não tinha trabalho, era difícil, ele 

tinha que ficar mais aqui em Salvador do que lá. E eu sempre ficava estudando de 

banca, isso prejudicou os meus estudos, eu queria ter estudado mais, queria tá 

formada...  

Eu tinha meu sonho, era ser médica ou advogada. Eu queria. Mas eu não 

perdi a esperança de seguir adiante, eu ainda tenho vontade de ser uma médica ou 

advogada (riso)... Mas como são duas coisas que tem que estudar muito, quem 

sabe, vou estudando aí, depois eu vou ver... Hoje, com trinta e quatro anos, me 

arrependo de muitas coisas que fiz quando adolescente, assim, de namorar cedo, 

ter filho cedo... 

 

4.1.6 Gilmar 

 

“[...] Passei a trabalhar na matança, fui matador de boi,trabalhei, trabalhei..., 
depois fui trabalhar com meu padrasto vendendo fato. [...] Estudei até a 
quinta série.” (Gilmar). 

 

Tenho 17 anos, nasci em Castro Alves, morava com minha mãe, depois 

passei a trabalhar na matança, fui matador de boi,trabalhei, trabalhei... Depois, fui 

trabalhar com meu padrasto, vendendo fato. Depois, fui morar com minha avó. Hoje 

moro em Salvador com meu pai, estudei até a quinta série, mas esse ano não estou 

estudando. Esqueci algumas coisas de português. Gosto dessa aula, porque o 

professor conversa muito com a gente. Eu acho o espaço da sala de aula e do 

terreiro muito grande. Meu projeto de vida é, quando eu fizer 18 anos, voltar para 

Castro Alves. Se eu ficar aqui em Salvador, pretendo voltar a estudar aqui, queria 

que aqui tivesse aula de História e Ciências.  
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4.1.7 Sr. Gilberto  

 

“O que está faltando aprender agora é a leitura, sem ela a gente sofre.”  

(Sr. Gilberto). 

 

Eu nasci em Salvador, trabalhei muito, fui ajudante e de ajudante passei a ser 

pedreiro, faço a parte de encanador, carpinteiro, de cada coisa aprendi um 

bocadinho. O que está faltando aprender agora é a leitura. Minha mãe e meu pai são 

do interior, infância e adolescência praticamente eu não tive, meu lazer sempre foi o 

trabalho. Quando estava no interior, ia para o mato buscar lenha ou ia para a feira 

vender doce, não tinha tempo para jogar uma bola, gude, nada. Mas, minha infância 

foi boa, não havia drogas. Acho que o espaço da sala de aula no terreiro não tem 

nada de mau. Aprendi a assinar o meu nome, não preciso botar o dedão, para mim 

foi ótimo! Achei as atividades do livro difícil de entender, porque não conheço a 

escrita direito, os textos são grande demais, eu não enxergo direito e a noite aí puxa 

muito... Nas contas eu não me bato, porque, na minha profissão, a gente precisa 

muito da matemática. Para fazer a medição da metragem de um quarto não é difícil, 

o que aperta mais é quando chega na parte dos centímetros, porque eles dão 

diferença no final da metragem. Quero aprender a ler para poder ler uma planta na 

obra. A falta da leitura faz a gente sofrer. Às vezes, a gente perde até emprego por 

falta dela. Venho para a escola para ver se aprendo alguma coisa para melhorar a 

minha vida. 

 

4.1.8 D. Maria de Lourdes  

 

“Acho que o espaço da sala de aula no terreiro contribui para quebrar o tabu 
e o preconceito.” (D. Maria de Lourdes). 

 

Tenho cinquenta e um anos, nasci em Conceição do Almeida. Após a morte 

da minha mãe, eu tinha quinze anos, resolvi vir para Salvador, conheci meu esposo, 

casei, deixei os estudos, fiquei desanimada, comecei a trabalhar de manicure. 

Aprendi a ser manicure através do colégio, porque antes tinha uma disciplina 

chamada Educação para o Lar. Tenho dois filhos.  
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Meu sonho é terminar o segundo grau, nunca é tarde! Fui convidada por 

Anselmo para participar desse projeto, as atividades aqui são boas. As que mais me 

marcaram foram as atividades de matemática, contas, números naturais...  

O livro é ótimo, tem textos importantes, lembro do texto da biografia do 

Betinho, “A qualidade da rosa”, um outro sobre o café, ensinava como fazer o bom 

café. Eu não sabia que não tinha que ferver a água... Para mim tinha que ser bem 

fervida. Sou do candomblé, eu já frequento esse terreiro numa faixa de dez a doze 

anos, acho que dos filhos de santo de Anselmo, somente dois ou três eu não vim 

para a “saída”22. Achei o espaço da sala de aula muito legal, porque é uma 

tranquilidade, a gente estuda tranquilo. Acho que o espaço da sala de aula no 

terreiro contribui para quebrar o tabu e o preconceito. Com esse projeto, eu vim cair 

na realidade, me interessei em fazer uma faculdade. 

 

4.1.9 D. Vitória 

  

“Sinto que alguma coisa mudou depois que entrei nesse Projeto.”  

(D. Vitória). 

 

Tenho cinquenta e sete anos, não conheci meu pai, ele faleceu logo depois 

que eu nasci. Minha mãe botou na escola, mas foi pouco tempo. Graças a Deus, ela 

botou, eu aprendi quando nada a fazer meu nome. Aí fui trabalhando, logo nova 

para ajudar, com os outros irmãos, daí foi indo, trabalhei muito na roça. Com 18 

anos conheci esse rapaz com quem eu me casei. Sei ler muito pouco e escrever 

pior.  

Tenho uma dificuldade para escrever, troco “c” com “q” no modo de escrever, 

porque nem todos, porque a maioria, a gente pensa que é “q” aí é o “c”. Eu tinha 

tanta vontade de aprender a ler, mas eu acho que eu não consigo, para eu saber 

assim... Ler a bíblia. Quando vou ao médico e ele passa exames, é a vizinha quem 

me ajuda, eu vou perguntar a ela, ela tem me dado muita força, é quem me indica o 

ônibus para pegar. Para ir ao banco, o dinheiro é meu marido, e os filhos são quem 

bole, eu... Antigamente, que a gente assinava um recibo não era isso? E retirava, eu 

                                                           
22

 Saída é o dia em que o nome ritual do Nkisi do iniciado, a digina, é dito publicamente no Barracão. 
É a festa que consagra o processo iniciático; tanto yaôs, como ogans e ekedys, recebem um nome 
ritual que assinala a sua iniciação.  
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fazia... Mas hoje que tem que “coisar” a senha, eu não sei ler essas coisas, a 

entrada, saída, as que essas coisas, tudo quem faz são os filhos.  

Olhe... assim... Eu peguei a ler mais um pouco e escrever assim e falar, que 

tem muitas coisas, até hoje, continua meu português péssimo, mas eu sinto que 

alguma coisa mudou depois que entrei nesse Projeto. 

 

4.1.10 D. Celina 

 
“Eu sinto muita falta, a minha religião depende muito da leitura, pra você ler, 
saber o que você tá fazendo, a reza de lá do Runcó precisa saber ler pra 
ensinar. [...] Preciso gravar

23
 e eu sinto muita dificuldade.” (D. Celina). 

 

Eu nasci no lugar que se chama Gameleira, fica na Ilha de Gameleira que fica 

na Barroca. O nome do lugar era Barroca, porque tinha uma fonte que se chamava 

fonte da Barroca. Tenho 59 anos. A minha mãe casou com meu pai e teve doze 

filhos. Não tinha como colocar a gente na escola quando pequenos. Eu era muito 

menina, mas as minhas irmãs mais velhas me contam que a gente nunca passou 

fome, porque minha mãe plantava e criava. A gente não teve infância, eu acho que 

não teve assim... A gente ter infância é a gente estudando, a gente ter lazer, 

brincando, essas coisas toda a gente não tinha... Com sete anos, fui morar na casa 

da minha irmã mais velha, ia para a escola, das oito até às dez horas porque tinha 

que vir ajudar em casa lavando roupa de ganho. 

Sabe aquela vida agitada... Desde pequena que eu trabalho, eu não sei como 

eu aguento, como eu ainda tô viva... Eu sei que não aprendi muito. Fiquei lá 

trabalhando naquela agonia eu não liguei muito para estudar. Depois, fiquei 

trabalhando em casa de família aqui na cidade, eu devia ter mais ou menos uns 17 

anos. Eu fiquei trabalhando, trabalhando, fui viver trabalhando... Minha vida é essa, 

eu tive três filhos. Hoje em dia, tenho dois, e cinco netos, sigo lutando até o dia de 

hoje.  

Depois eu conheci meu pai de santo na casa de uma amiga, fui convidada 

para cozinhar em um projeto, depois desse projeto eu fui ficando, morando aqui no 

terreiro. Eu conheço ele há 14 anos e já tem uns 12 ou 13 anos que eu moro aqui. 

Adoeci, me encostei, depois eu me aposentei, depois que eu me aposentei eu fui 

fazer o meu santo. Eu Já tinha estudado, naquela época era a Cartilha de Povo e eu 

                                                           
23

 Memorizar. 
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já tinha 59 anos e eu não estudei toda a cartilha. Com essa são três vezes que vou à 

escola. Eu sinto muita falta, a minha religião depende muito da leitura, pra você ler, 

saber o que você tá fazendo, a reza de lá do Runcó precisa você saber ler pra você 

ensinar. Eu trabalho com uma senhora, ela puxa uma reza e eu ajudo. Preciso 

gravar e eu sinto muita dificuldade. Passei muita dificuldade na vida e as vezes você 

se sente até inferior. Mas eu acho que, com a minha idade, é mais difícil. Tem que 

ter mais paciência quando se é mais jovem a mente está mais fresca. O que eu 

queria era saber ler muito para eu poder ver as coisas. 

A partir dessas histórias de vida, destacam-se aspectos relacionados à 

diversidade cultural observados, também, no contexto da sala de aula: faixa 

etária, gênero, trajetória escolar, origem (rural ou urbana), cor, trabalho e 

religião. O Quadro 1 tem o objetivo de oferecer um retrato que, em conjunto 

com a análise das histórias de vida narradas pelos sujeitos da pesquisa, 

permite mapear o perfil geral do grupo em estudo. 

 

Quadro 1 – Perfil dos estudantes, sujeitos da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudantes 

 
Sexo 

 
Idade 

 
Cor 

 
Religião 

 
Estado 

civil 

 
Onde 

nasceu 

 
Bairro 
em que 
mora 

 
Ocupação 

 
Tempo fora 
da escola 

D. Dalva  
F 

70 
Anos 

Preta Candomblé Casada Caruaru - PE Vila 2 de 
Julho 

Aposentada e 
Zeladora de 

Santo 

Mais de 11 
anos 

D. Cristina  
F 

34 
anos 

Parda Candomblé Solteira Salvador Vila 2 de 
Julho 

Dona de casa 12 anos 

D. Tereza  
F 

53 
anos 

Preta Católica Solteira Salvador Vila 2 de 
Julho 

Doméstica 2 a 5 anos 

D. Vitória  
F 

57 
anos 

Preta Católica Casada São Gonçalo 
dos Campos - 

BA 

Vila 2 de 
Julho 

Dona de casa 
 

(Faz formas de 
doce por 

encomenda) 

2 a 5 anos 

D. Celina  
F 

59 
anos 

Preta Candomblé Solteira Ilha de Vera 
Cruz - BA 

Vila 2 de 
Julho 

Servente 2 a 5 anos 

D. Mª Sílvia  
F 

63 
anos 

Preta Católica Casada Rio Real - BA Vila 2 de 
Julho 

Dona de casa 25 anos 

D. Mª de 
Lourdes 

 
F 

51 
anos 

Preta Candomblé Casada Conceição do 
Almeida - BA 

Vila 2 de 
Julho 

Doméstica e 
manicure 

11 anos 

Sr.  
Leotério 

 
M 

60 
anos 

Preto Candomblé Solteiro Ilha de Vera 
Cruz - BA 

Vila 2 de 
Julho 

Lavrador Nunca 
frequentou 

escola antes. 

Gilmar  
M 

16 
anos 

Preto Evangélico Solteiro Castro Alves 
- BA 

Vila 2 de 
Julho 

Estudante 1 ano 

Sr. 
Gilberto 

 
M 

42 
anos 

Preto Candomblé Casado Salvador Vila 2 de 
Julho 

Pedreiro Nunca 
frequentou 

escola antes. 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa. 
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As pessoas jovens e adultas, moradoras da cidade de Salvador, que 

necessitam ser alfabetizadas na sua maioria estão inseridas em uma sociedade 

letrada. Elas, em muitos casos, se veem excluídas desse contexto social por não 

saberem utilizar as ferramentas da leitura e da escrita. O domínio do sistema 

alfabético poderia lhes proporcionar mais aprendizados e, em consequência, a 

possibilidade de acesso às informações essenciais a uma inserção autônoma nas 

diversas esferas da sociedade contemporânea.  

Ao observar a classe de alfabetização e o perfil dos sujeitos, após dialogar 

com o professor, foi constatada a heterogeneidade do grupo, com educandos de 

distintas idades e passagens pela escola, apresentando, portanto, diversos graus de 

letramento. 

 

O letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e 
da escrita em contextos informais e para usos utilitários, por isso é um 
conjunto de práticas, ou seja, letramentos, como bem disse Street (1995). 
Distribui-se em graus de domínios que vão de um patamar mínimo a um 
máximo. (MARCUSCHI, 2010, p. 21, grifo do autor). 

 

Essa heterogeneidade é muito peculiar ao campo educacional, em especial 

ao das classes de EJA. Nessa modalidade de educação, as trocas interculturais são 

inspiradas pela interação entre professor e educandos com origens sociais, saberes, 

expectativas e valores distintos. Nesse cenário, quando iniciei as observações, havia 

onze estudantes frequentando regularmente a sala de aula, porém, no decorrer da 

pesquisa, dois educandos desistiram, por motivo de trabalho, o que os levou a 

mudar de cidade. A turma concluiu o período (de sete meses) com dez estudantes, 

sendo três homens e sete mulheres. Vale a pena destacar aqui o índice quase total 

de permanência dos educandos no curso, diferentemente do que normalmente 

acontece na EJA, que se caracteriza como uma modalidade educacional com alto 

nível de evasão.  

Ao analisar a faixa etária e o gênero, nota-se que a presença da mulher é 

maior que a dos homens: sete estudantes do sexo feminino e três do sexo 

masculino. Os relatos evidenciam os motivos de essas mulheres não terem 

frequentado a escola, e eles estão relacionados ao trabalho doméstico em 

decorrência da constituição de família e ao fato de elas terem de trabalhar para 

manter ou contribuir com o orçamento familiar. D. Tereza, D. Cristina, D. Lourdes e 

D. Maria Sílvia compõem o perfil das mulheres que evidenciaram o desejo de 
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estudar, se formar e exercer outras profissões. Foram constantes as abordagens e 

referências à volta aos estudos depois de terem criado os filhos.  

O trabalho e a falta de oportunidade aparecem nos discursos de todos os 

sujeitos como razão para o afastamento da vida escolar. Nesse sentido, D. Maria 

Silvia diz: 

 

Eu comecei a estudar quando eu estava na casa dessa família [local onde 
trabalhava como empregada doméstica] [...] Me botaram na escola, mas eu 
já fui para a escola já grande, eu não fui criança, já fui grande porque onde 
a gente morava não tinha escola, era roça mesmo de candeeiro de 
querosene. Aí, depois que eu fui trabalhar foi que a moça que eu trabalhava 
pediu para que eu fosse para a escola, porque ela era vereadora, então 
queria voto, né? Então, eu aprendi só o meu nome, não leio nada, não sabia 
nada. Depois que eu vim para aqui é que eu estou fazendo mais alguma 
coisa, graças a Deus foi uma porta que se abriu e eu estou me dando bem, 
né? [...] Então, eu morava na casa do pessoal e estudava, eu ficava com 
vergonha de sair para estudar, depois sair para namorar. Eu não tinha 
chave, aí tinha que chegar batendo na porta, para abrirem a porta na casa 
do pessoal que eu trabalhava, e aquilo ficou... Eu não quero estudar mais, 
não... E aí comecei a estudar nas férias de junho, quando foi em abril eu me 
casei, aí pronto, não continuei mais estudando. 

 
 

Nessa mesma perspectiva, a narrativa da história de vida de D. Dalva mostra 

que ela também é uma mulher negra que trabalhou desde cedo, constituiu família 

quando jovem, deixando, assim, de frequentar a escola. 

 

[...] quando eu cheguei com meus 10 anos fui procurar família, namorava, 
não era mole... Aí, com 11 anos, eu tive o meu primeiro filho e daí foi o 
primeiro, segundo, terceiro... Trabalhei bastante para criar esses filhos sem 
precisar ocupar pai nem irmão e nem pessoas nenhuma. 

 

 Essas são características comuns a muitas mulheres, pois, desse modo, 

foram – e algumas ainda são – excluídas da participação nos bens socioculturais 

historicamente construídos, inclusive do direito à educação.  

Um dos estudantes do sexo masculino apontou que nunca frequentou uma 

escola porque teve de trabalhar desde muito cedo para ajudar no sustento da 

família. Outros dois educandos relataram que chegaram a frequentar a escola, mas 

não deram continuidade, também pelos mesmos motivos dos anteriores. A diferença 

do trabalho dos educandos homens para o das mulheres é que os homens 

desempenhavam funções voltadas para o ramo da construção civil, da carvoaria e 

do comércio, enquanto as mulheres entrevistadas relataram exercer funções 

domésticas em casas de família ou na sua própria residência. Vejamos o relato feito 
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por Sr. Leotério em que esses fatores também são evidenciados: “De manhã cedo, a 

gente tinha que ir para o mato, fazer carvão, botar água em carvão.”  

Sr. Leotério aponta o trabalho como impedimento para a sequência da vida 

escolar. Entretanto, D. Silvia dedicou-se a tomar conta da casa e dos filhos, 

exercendo função de dona de casa. Sr. Leotério, em função da ausência da mãe, 

teve de cuidar da casa, do pai e dos irmãos, mas logo cedo passou a trabalhar fora 

de casa. Tudo leva a crer que ele desempenhou trabalho infantil em um dos ramos 

mais perigosos: em carvoarias. Os fragmentos narrativos anteriores traduzem as 

múltiplas exclusões vivenciadas ao longo da vida pela maioria dos estudantes das 

classes de alfabetização de jovens adultos e idosos, afastando-os do ambiente 

escolar. Há predominância de adultos em relação à quantidade de adolescentes 

(nove adultos e um adolescente).  

Como é possível observar no quadro do perfil dos sujeitos pesquisados, seis 

deles nasceram em cidades do interior da Bahia e, por motivo de trabalho, vieram 

morar na capital baiana. Os quatro educandos restantes nasceram em Salvador. 

Tanto esses quanto os que vieram morar nessa cidade residem no bairro Vila Dois 

de Julho, o mesmo em que a sala de aula está localizada. Logo, a maioria dos 

alunos é do interior, negra e composta por mulheres. Outro dado que nos interessa é 

a constatação de que todos os estudantes se autodeclararam pardos e pretos, 

constituindo-se, assim, em uma só categoria, a de “negros”.  

Em função da diversidade de terminologia usada pela população brasileira 

para definir sua própria cor, optei por utilizar, para a autoclassificação de cor, as 

categorias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: branca, parda, 

preta, amarela e indígena. Do mesmo modo que em Queiroz (2001) e outros, uni as 

categorias “parda” e “preta” e as interpretei como “negra”. Foi então, a partir dessa 

junção, que concluí que a turma é realmente composta de estudantes negros. 

Apesar de ser uma classe localizada no espaço de um terreiro de candomblé, 

a diversidade religiosa também estava presente entre os estudantes, pois cinco 

deles pertencem ao candomblé, religião de matriz africana, três ao catolicismo e um 

estudante da turma declarou-se evangélico. Isso mostra que o fato de a classe 

funcionar no espaço do terreiro não impediu a participação dos educandos de outras 

religiões. Nesse sentido D. Cristina ao comentar sobre o fato de a turma estar 

localizada no espaço do terreiro diz: “[...] eu acho que não tem nada a ver porque 

aqui é um terreiro de candomblé, porque teve outros cursos aqui, muitos outros... E 
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deu tudo certinho, todo mundo saiu aprendendo”. A religião não era um debate 

comum na sala de aula, entretanto todos se respeitavam no tocante à opção 

religiosa.    

Participaram desse Projeto de alfabetização tanto alunos da comunidade do 

terreiro quanto do bairro onde a sala de aula está situada e, até mesmo, de outro 

terreiro, como no caso de D. Dalva, uma estudante que, como se pode ver no 

excerto narrativo, se declarou zeladora24 de santo: “Hoje eu zelo do que tenho. [...] 

Eu sou, realmente eu sou do terreiro, também do terreiro, sou filha”. 

No tocante à idade dos discentes, notamos que há uma variação entre 16 

(dezesseis) e 63 (sessenta e três) anos. Assim os estudantes que participaram da 

pesquisa compõem três grupos com características peculiares. Um primeiro grupo é 

formado por um adolescente de 16 anos, que tinha um ano afastado da escola, e, na 

entrevista não demonstrou associação entre o letramento escolar e a vida 

profissional, bem como não esboçou expectativas futuras com relação à influência 

da escola nos seus projetos de vida. O segundo grupo é aquele formado pelos 

educandos que têm entre 34 e 59 anos, querem aprender a ler e escrever, 

percebem o letramento escolar como meio de promoção profissional, além de 

considerarem a sala de aula como um espaço de sociabilidade. Num terceiro grupo, 

os estudantes que têm a idade entre 60 e 70 anos, e possuem maior tempo de 

afastamento da escola. É nesse grupo que estavam todos os educandos que 

declararam nunca ter frequentado a escola antes. 

 Como a Lei nº 10.741, de 1.º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003b), classifica as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos como idosas, posso dizer que, na referida classe, havia três estudantes idosos, 

casados e que vivem com seus companheiros, exatamente a metade da quantidade 

de educandos.   

As ocupações dos discentes variam entre donas de casa (3), lavrador (1), 

servente (1), doméstica (3) e estudante (1); há ainda uma aluna aposentada que 

ocupa o cargo de zeladora de santo. Outro aspecto que considero importante relatar 

é o tempo que os estudantes estavam sem frequentar a escola. As respostas ao 

questionário mostraram que esse tempo varia entre 1 e 25 anos. Esses dados 

                                                           
24

 O termo zeladora refere-se ao cargo de mãe de santo, pessoa responsável por um terreiro de 
candomblé. 
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revelam a descontinuidade escolar dos educandos da EJA. O trabalho, em muitos 

casos, é o responsável pela evasão dos educandos do espaço escolar. 

Como pudemos constatar, a pluralidade cultural está presente de forma 

bastante acentuada nesse ambiente de aprendizagem. Isso se confirma na 

quantidade de saberes acumulados por esses alunos ao longo de suas vidas. Além 

disso, as peculiaridades culturais do ambiente sagrado do terreiro proporcionam um 

espaço diferenciado do que se configura como um espaço considerado como 

convencionalmente escolar. Aqui, convivem diversas representações da cultura afro-

brasileira, reunindo elementos culturais africanos e indígenas. Desde o inicio da 

pesquisa, questionaram-me sobre o que se constitui, então, como de caráter 

singular nessa experiência escolar?  

Nesse sentido, Tata Anselmo, o pai de santo da casa, ao falar sobre o 

diferencial dessa classe, tece as seguintes considerações: 

 

Pela turma ser no terreiro, já é um grande diferencial, pois o respeito às 
diferenças já começa neste ponto. Os alunos, que antes tinham receio de 
um terreiro de candomblé, foram informados e perceberam que não há mal 
algum, o que há é uma má informação das pessoas, que caracterizam a 
religião como algo demoníaco, ou coisa assim. Desta forma, alunos que 
entraram com uma visão distorcida do candomblé saíram do curso com uma 
visão totalmente diferente. Este, pra mim, foi o ponto mais interessante. 
(Tata Anselmo, entrevista gravada em 05/01/2011). 

 

Conforme esse relato, tanto os espaços da sala de aula quanto os do terreiro 

podem proporcionar aos estudantes um aprendizado que extrapola as atividades 

essencialmente pedagógicas. A interação dos educandos com a comunidade do 

terreiro confirma esse fato. Isso reforça a concepção de que os sujeitos interativos 

elaboram seus conhecimentos sobre os objetos em um processo mediado pelo 

outro. Nesse sentido, é inegável que a experiência de uma sala de aula no ambiente 

de um terreiro de candomblé pode proporcionar aprendizagens além dos 

ensinamentos comuns ao letramento escolar, especialmente se o lugar que abriga a 

sala de aula possui uma identidade cultural singular.  

Conforme demonstra o quadro do perfil de identidade dos sujeitos da 

pesquisa, é comum encontrar, nas classes de EJA, estudantes oriundos da zona 

rural e das cidades do interior do Estado. Em muitos casos, tal população entra 

nesses territórios sem a formação necessária para enfrentar e interagir com esse 
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novo ambiente, inclusive com o campo profissional marcado pelas constantes 

transformações trazidas pela contemporaneidade.  

Esse processo de saída da vida comunitária é o que Giddens (1991) 

conceitua como desencaixe. Dessa forma, as relações sociais, profissionais e os 

intercâmbios culturais (reencaixes25) vão se estabelecendo a partir da singularidade 

de cada ser. Entretanto, essas relações são constituídas, muitas vezes, sobre o 

exercício de funções subordinadas, fator que reforça a dualidade do mundo do 

trabalho, em que uns pensam e outros executam. Desse modo, é no mercado de 

trabalho e no contexto educacional que as diferenças e o lugar subalterno 

estabelecido entre as pessoas tornam-se mais visíveis. 

Percebe-se que os educandos da EJA constituem um contingente 

populacional que ainda não acompanhou profissionalmente o progresso da 

modernização de forma consciente e consistente. Isso faz com que muitos deles se 

reconheçam inferiorizados dentro do contexto social, nas relações com o outro. 

Principalmente aqueles educandos, como os que participaram deste estudo, que se 

encontram, portanto, em processo de alfabetização, mas que possuem, em seu 

cotidiano, demandas que necessitam do saber ler e escrever. 

Os relatos mostram que muitos educandos da EJA, principalmente os que 

ainda não possuem o domínio do código da leitura e da escrita, passam a maior 

parte da vida profissional exercendo funções subordinadas, sem nem mesmo ter a 

carteira de trabalho assinada. O fragmento da narrativa de vida de Sr. Leotério, um 

senhor que veio da zona rural da Ilha de Vera Cruz para morar na capital baiana, 

retrata com clareza essa realidade: 

  

Eu estou aqui pensando como é que eu faço, tudo difícil hoje em dia, eu já 
cansado já, não tenho condições de trabalhar mais de servente, não tive 
estudo nenhum, profissão nenhuma não tenho... Só de servente mesmo, e 
a senhora sabe que aqui tudo é difícil para subir e eu tenho um problema já 
que eu já entrei em depressão, para ter um problema de tontura lá em cima, 
para não saber o que está fazendo e parar, cair aqui La embaixo é daqui 
para ali. Então, é isso que tenho medo. Até o rapaz me arranjou uma 
construção ali, ali em cima [...] para eu ir trabalhar lá, me inscrever para 
trabalhar que os caras chamavam na hora, mas... Eu fiquei com medo, né? 
De ficar lá em cima em jaú

26
, trabalhar em cima de jaú, que a senhora já 

sabe que hoje em dia ninguém faz mais casa de terra, tudo „Edifici‟. 

 

                                                           
25

 Segundo Guiddens (2001, p. 73), reencaixe é a “reapropriação ou remodelação de relações sociais 
desencaixadas de forma a comprometê-las (embora parcial ou transitoriamente) às condições 
locais de tempo e lugar”. 

26
  Tipo de andaime de fachada para construção civil. 
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Sr. Leotério é um idoso que trabalhou muito durante a vida adulta e, 

atualmente, enfrenta dificuldades para trabalhar devido às limitações de saúde, 

idade e também por não saber ler e escrever. Essa realidade é muito comum aos 

educandos da EJA, em especial aos que se encontram em fase de alfabetização, 

que abandonaram ou nunca tiveram acesso à educação escolar. Esses educandos 

da EJA não abandonaram a escola gratuitamente. Eles contam histórias longas que, 

em alguns aspectos, podem ser traduzidas em negação de direitos. Histórias que 

são semelhantes às de seus antepassados. 

O problema é que muitos homens e mulheres não têm meios para se atualizar 

diante do contexto volátil da sociedade atual, e continuam vivenciando situações de 

desencaixe no seu cotidiano, vivendo, em muitos casos, à margem da sociedade 

como “refugo humano” (BAUMAN, 2005). 

Arroyo (2006, p. 29), ao tratar da identidade dos sujeitos da EJA, pontua que: 

 

Desde que a EJA é EJA esses jovens adultos são os mesmos: pobres, 
desempregados, na economia informal, negros, nos limites da 
sobrevivência. São jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos 
coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais. 

  

Nesta seção foram apresentados os sujeitos da EJA, suas identidades e 

trajetórias. A partir das informações colhidas nos relatos e no questionário, foi 

desenhado o perfil dessa turma. No próximo tópico, pretendo situar a EJA em 

relação à pluralidade cultural de identidades dos sujeitos. Para tanto considero 

fundamental apresentar o conceito de EJA adotado neste trabalho. 

 

4.2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste estudo, a EJA é compreendida como um processo educativo que se 

desenvolve através das relações culturais. Essas trocas interculturais ocorridas na 

educação de jovens e adultos são essenciais para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem, pois muitos estudantes da EJA são portadores de uma bagagem 

cultural comum às classes populares. Nesse tipo de educação, os sujeitos são 

interpretados, ou seja, suas realidades são projetadas de várias maneiras. É por 

meio dessa teia de significados ou significações que o sentido do processo 

educativo vai sendo constituído.  
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Como será discutido mais adiante, os discursos são de fundamental 

importância, pois, orais ou escritos, eles são objetos do saber e, como tal, podem 

ser analisados. Esse modo de conceber a EJA como uma educação popular se 

refletiu sob a forma de passos qualitativos para a experiência educativa e para a 

construção da relação dos sujeitos dessa modalidade de ensino com a educação 

escolar. Foi por compreender o educando e o educador como sujeitos sociais e 

culturais que Freire, ao problematizar a cultura no campo educacional, desenvolveu 

uma metodologia baseada no convite ao diálogo cultural – “os Círculos de Cultura”. 

No Círculo de Cultura, eram instituídos debates, cuja programação era 

proporcionada pelo próprio grupo por meio de entrevistas, a partir das quais se 

enumeravam os temas que o grupo gostaria de debater. Os assuntos eram 

complementados com outros, esquematizados e apresentados ao grupo através do 

diálogo e também com recursos visuais. Foi a partir desses Círculos de Cultura que 

Freire iniciou, em Recife, o seu método de alfabetização de adultos. Ele pensava a 

alfabetização como um processo que era constituído junto com os educandos, 

considerando seus interesses.  

Desse modo, a alfabetização era sempre um ato dialógico que possibilitava a 

criação de atos criadores. Um processo contínuo, inacabado, coeso e coerente com 

a identidade do educando, que se tornava possível pela capacidade que o ser 

humano possui de “captar dados da realidade”, razão pela qual não há “ignorância, 

nem sabedoria absoluta” (FREIRE, 1967, p. 104). Nesse contexto, ouso parafrasear 

Freire, para dizer que o educando deveria não apenas estar na sala de aula, mas 

com ela.27 Para tanto, os acontecimentos ocorridos nesse espaço precisam dialogar 

com a realidade sociocultural e com os saberes dos sujeitos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem. 

A aproximação do conceito de educação de adultos com o de educação 

popular aconteceu na medida em que a sociedade exigia dos educadores uma 

compreensão crítica dos acontecimentos ocorridos no cotidiano do meio popular. Já 

não era mais possível que educadores e demais profissionais da educação 

pensassem apenas nos conteúdos e na técnica de ensino, pois os conteúdos a 

                                                           
27

 Texto original: “Partíamos de que a posição normal do homem, como já afirmamos no primeiro 
capítulo deste trabalho, era de não apenas estar no mundo, mas com ele.” (FREIRE, 1967, p. 
104). 
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serem trabalhados na escola “não podem ser totalmente estranhos àquela 

comunidade”, assevera Freire (2000, p. 16). O autor segue afirmando que: 

 

O que acontece, no meio popular, nas periferias das cidades, nos campos – 
trabalhadores rurais e urbanos reunindo-se para rezar ou para discutir os 
seus direitos –, nada pode escapar à curiosidade arguta dos educadores 
envolvidos na prática da educação popular. (FREIRE, 2000, p. 16). 

  

Desse modo, a educação de adultos passou a ser mais abrangente, exigindo 

maior capacidade de mobilização, o que contribuiu para que ela se tornasse 

reconhecida como prática política. Arroyo (2006), ao dialogar sobre as políticas 

públicas para a EJA, aponta que a diversidade de tentativas de configurar sua 

especificidade está sendo uma característica marcante no movimento vivido nessa 

modalidade. Ele demonstra preocupação com o fato de a EJA se tornar um campo 

de “amadores” e, por isso, traz à discussão a necessidade de formação de 

professores. 

Conforme a LDBEN (BRASIL, 1996), de 1996, a EJA se constitui numa 

modalidade da Educação Básica que objetiva atender a um público ao qual foi 

negado o direito à educação, durante a infância e (ou) adolescência. Esse direito 

pode ter sido negado pela oferta irregular de vagas, por inadequações do sistema de 

ensino ou pelas condições socioeconômicas desfavoráveis. A EJA significa a 

garantia de um direito, o que pode ser traduzido em uma oportunidade de acesso 

geral às oportunidades, elemento fundamental para a efetivação da cidadania plena.  

Longe de cumprir carências de escolarização, a EJA tem a função de garantir 

aos sujeitos o direito de vivenciarem o letramento escolar em seu tempo de vida. Por 

isso, tornam-se necessárias políticas próprias que possibilitem a promoção de uma 

educação coerente com o tempo de vida dessas pessoas. Tais especificidades 

constituem uma das razões pelas quais não se define a EJA pelo turno em que é 

ofertada. Um passeio pela história da educação do negro nos possibilita saber que, 

mesmo quando a educação pública passou a ser legalmente garantida, a camada 

popular da sociedade, particularmente o segmento do povo negro não tinha total 

acesso aos bancos escolares, conforme pode se observar nos decretos publicados 

em 1854 e 1878: 

 

O Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas 
escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, e a previsão de 
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instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de professores. 
Mais adiante, O Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, estabelecia 
que os negros só podiam estudar no período noturno e diversas estratégias 
foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos 
bancos escolares. (BRASIL, 2004, p. 7). 

 

Atualmente uma associação equivocada contribui para que a EJA seja 

confundida com o ensino noturno. Ressalto, no entanto, que essa modalidade de 

ensino pode ser definida principalmente pelas características e especificidades dos 

sujeitos aos quais se destina. Nesse sentido, sobre a necessidade de inclusão 

daqueles que só podem estudar durante o dia, com a finalidade de garantir-lhes a 

educação básica e o respeito aos seus tempos de vida, existem iniciativas de ofertar 

a EJA em espaços diversos e em horários para além do noturno.  

Existe a necessidade de compreender a educação de jovens e adultos como 

um direito dos sujeitos, afastando-se, assim, algumas características históricas 

consideradas negativas nessa modalidade de educação: “indefinição, 

descompromisso público, improvisação” (ARROYO, 2006, p. 33). Isso contribui para 

afastar a ideia de uma concepção de educação compensatória, cujos principais 

alicerces são o de recuperação de um tempo de escolaridade perdido no passado.  

Nesse sentido, as campanhas emergenciais de alfabetização, na atualidade, 

não podem ser bem vistas, uma vez que os docentes contratados, em muitos casos, 

não possuem uma formação adequada e consistente para atuar nessa modalidade 

de educação. É fundamental criar estratégias que incentivem os educandos jovens e 

adultos a frequentarem a escola regular. Pois uma formação insuficiente pode 

significar um entrave nas práticas curriculares com referência ao uso das 

características e especificidades próprias do universo dos educandos da EJA. Além 

disso, a duração dos programas de alfabetização, por exemplo, é curta e, em muitos 

casos, há limitação de recursos didático-pedagógicos.  

Assim, campanhas emergenciais de alfabetização de adultos podem 

contribuir para reduzir o número de analfabetos nas estatísticas do país, mas, em 

contrapartida, pode aumentar o número de analfabetos funcionais. Segundo Soares 

(2004, p. 45-46), são considerados analfabetos funcionais os sujeitos que se 

alfabetizaram, aprenderam a ler e a escrever, “mas não [...] incorporaram a prática 

de leitura e da escrita, [...] não necessariamente adquiriram competência para usar a 

leitura e a escrita, para envolver-se com as práticas sociais de escrita”. O Instituto 

Paulo Montenegro (2009) e a Ação Educativa revelaram que, em 2009, 52% dos 
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brasileiros, entre 16 e 64 anos, que estudaram de 1ª a 4ª série, são analfabetos 

funcionais. 

Em decorrência dessa realidade social, saímos da centralidade da 

escolaridade na infância e na adolescência e consideramos que qualquer faixa de 

idade pode ser um tempo apropriado para se aprender, numa concepção de 

educação ao longo da vida. Contudo, preocupa-me a desigualdade social, que 

continua sendo um entrave no nosso desenvolvimento nacional. Muitos estudantes 

da EJA foram e continuam sendo vítimas da desigualdade social, sem qualquer 

perspectiva de sair desse círculo vicioso do descaso das políticas educacionais.  

Nesse sentido, é preciso buscar uma concepção mais ampla das dimensões 

tempo e espaço de aprendizagem, a partir da qual educadores e educandos possam 

estabelecer uma relação mais dinâmica com o entorno social. Desse modo, 

concebe-se a educação como algo que deve acontecer ao longo da vida. Como 

veremos, os artigos 1º e 2º da LDBEN de 1996 embasam essa concepção, 

ressaltando a educação como direito que se afirma independente do limite de idade:  

 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.  
Art. 2º - A educação escolar deverá  vincular-se ao mundo do trabalho e a 
prática social. (BRASIL, 1996, p. 01). 

 

Para refletir sobre a parcela da população que busca a EJA, é importante 

pensar sobre o seu público, suas características e especificidades. Essa reflexão 

serve de base para que os profissionais da educação possam ter um conhecimento 

mais aprofundado sobre o alunado que frequenta essa modalidade de ensino. 

Conforme Oliveira (1999), a Educação de Jovens e Adultos refere-se não apenas a 

uma questão etária, mas, sobretudo, de especificidade cultural, ou seja, embora se 

defina um recorte cronológico, os jovens e adultos aos quais se dirigem as ações 

educativas desse campo educacional não são quaisquer jovens e adultos, mas uma 

determinada parcela da população. Nas palavras da autora: 

 

O adulto, para a educação de jovens e adultos, não é o estudante 
universitário, o profissional qualificado que frequenta cursos de formação 
continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta interessada em 
aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como artes, línguas estrangeiras 
ou música, por exemplo. Ele é geralmente o migrante que chega às grandes 
metrópoles proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de 
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trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar 
(muito frequentemente analfabetos), ele próprio com uma passagem curta e 
não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não 
qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 
adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar 
algumas séries do ensino supletivo. (OLIVEIRA, 1999, p. 2). 

 

Os educandos que residem nas periferias dos grandes centros urbanos, em 

sua maioria, convivem com a falta de segurança, saneamento básico, espaços de 

lazer, atendimento médico e hospitalar suficiente, sistema de transporte adequado e, 

em alguns casos, com a falta de escolas em seus bairros, o que os obriga a estudar 

em locais afastados de suas residências. Como é possível observar no trecho 

narrativo produzido por D. Tereza, ao relatar seus os desejos e dificuldades com 

relação à volta aos estudos: 

 

Sinceramente, eu tinha o maior sonho de voltar a estudar de novo só que 
aqui é uma dificuldade danada, os colégios são longe, e onde tem Nova 
Brasília, só anda tendo tiroteio, muita guerra, entendeu? E o pessoal até 
estuda em Nova Brasília, agora eu, sinceramente, não tenho coragem... 
Antes até eu tinha coragem, estava até dizendo: acabar aqui [o Programa 
de alfabetização Salvador Cidade das Letras] eu vou ficar parada porque eu 
não vou voltar a estudar, porque eu não tenho mais coragem de sair daqui 
para estudar fora, chegar dez, onze horas. Se tivesse assim uma turma boa 
que a gente fosse e viesse, menos mal, mas o pessoal daqui é assim: 
começa daqui a pouco para. 

 

Essas dificuldades relatadas por D. Tereza são comuns a muitos outros 

educandos da EJA. Por esses motivos, entre outros, muitos deixam de frequentar a 

escola, aumentando, assim, a evasão escolar e a redução de turmas nas redes 

estadual e municipal de ensino. Como foi demonstrado anteriormente, a proposta do 

Programa Salvador Cidade das Letras é que os educandos que passarem por esse 

Programa de alfabetização ingressem na rede regular no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. Do mesmo modo que D. Tereza, alguns outros educandos param de 

estudar antes de completar o processo de alfabetização. A escrita do próprio nome 

aparece nos discursos ora como um dever cumprido, uma satisfação, ora como a 

sinalização de um processo de letramento escolar ainda a se completar, como algo 

que não atende às necessidades cotidianas desses sujeitos.  

 

É que meu nome eu aprendi a colocar na identidade, mas o resto eu não 
aprendi, né? (D. Tereza). 
 
Então eu aprendi só o meu nome, não leio nada. (D. Maria Sílvia).  
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No momento, fazer o meu nome, eu sei ler bastante, assim, as coisas 
certinha, mas pra escrever ficaria difícil. (D. Cristina).  
 
Eu escrevia meu nome assim VITÓRIA, só escrevia meu nome até aí e a 
professora dizia que eu estava ótima. (D. Maria Vitória). 
  
Não, eu não leio muito, mas, assim eu assino o meu nome. (D. Celina).  
 
Aprendi um pouquinho, quando nada aprendi a fazer meu nome. (D. Dalva). 

 

Percebe-se, então, que os processos aligeirados de alfabetização contribuem 

muito para o aumento das estatísticas do analfabetismo funcional, além de 

reduzirem as possibilidades de escolhas profissionais com a consequente 

dificuldade de mobilidade social dos envolvidos. A alfabetização, além de ser um 

instrumento de poder, é uma habilidade fundamental que permite aos sujeitos 

desenvolverem outras habilidades.  

No contexto histórico brasileiro, os negros que aqui chegaram, como mão de 

obra escrava, contribuíram fortemente para a construção e o crescimento material e 

cultural do país. Conforme os dados colhidos durante a realização desta pesquisa e 

minha experiência com docência nas classes de EJA, pelo menos em Salvador, 

cidade com maior percentual de negros fora da África, a maioria dos educandos 

adultos e idosos da EJA é negra. São pessoas oriundas da zona rural e residentes 

em áreas empobrecidas da periferia da cidade. Penso que essa realidade desigual 

dos afrodescendentes na sociedade brasileira vem se estendendo desde o período 

colonial e hoje, mais de cem anos após a abolição da escravatura, esse segmento 

da sociedade continua vivenciando situações de exclusão. A síntese dos indicadores 

sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2010a, p. 227) 

revela que, no Brasil, “apesar de avanços, tanto a população de cor preta quanto a 

de cor parda ainda têm o dobro da incidência de analfabetismo observado na 

população branca: 13,3% dos pretos e 13,4% dos pardos, contra 5,9% dos brancos, 

são analfabetos”. Diante desse quadro estatístico, as possibilidades de ascensão 

social com a inserção no mercado de trabalho são exíguas.   

Retomando o pensamento de Oliveira (1999) sobre o perfil e a trajetória de 

vida dos educandos, geralmente os alunos da EJA são pessoas oriundas de áreas 

rurais empobrecidas, que migram para os grandes centros urbanos. São homens e 

mulheres, migrantes com experiências distintas, portadores, em muitos casos, de 

histórias de vida marcadas por subalternidade e sofrimento, pessoas que lutam pela 
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sobrevivência diante das desigualdades e adversidades da vida, de recomeços, de 

perdas e, acima de tudo, de esperanças.  

Outro ponto a ser observado é que, no cenário de luta pela sobrevivência, a 

escolarização passa a ocupar um espaço secundário na vida desses sujeitos-

trabalhadores, vítimas do sistema capitalista vigente, como nos revela o excerto da 

narrativa de Sr. Gilberto, um estudante, negro, com quarenta e dois anos:  

 

Minha história de vida foi uma coisa muito sofrida até agora, sofri muito, não 
tive direito a estudo, trabalhei demais. Trabalhei dentro de feira, em loja de 
material de construção. Hoje que eu estou tendo um tempozinho para poder 
ver se eu aprendo alguma coisa, pelo menos aprender assinar o nome, que 
eu já aprendi um pouquinho. Quando eu estava no interior, eu ia para o 
mato puxar lenha o dia todo. Quando não tinha lenha, eu ia para a feira 
vender doce. Aí fui vivendo a vida assim [...]  

 

Enquanto narrava sua história de vida, Sr. Gilberto ia revelando os motivos 

que o afastaram da escola, da infância à vida adulta. Essa é certamente a história de 

tantos outros brasileiros que têm de contribuir ou sustentar a família e são, portanto, 

excluídos da educação escolar por longo período da vida. O narrador relembra as 

muitas atividades aprendidas e desenvolvidas no decorrer de sua vida, mas ainda há 

algo que lhe falta: aprender a ler e a escrever.  

O tópico a seguir contém algumas reflexões sobre identidades étnico-raciais. 

Apresento também o conceito de identidade adotado nos limites deste trabalho. E, 

através da análise de pressupostos teóricos e documentos que fundamentam a 

Educação de Jovens e Adultos, verifico as intenções da EJA no que diz respeito a 

essa temática. O conhecimento do passado histórico de um povo torna-se 

fundamental para a (re) construção e valorização da identidade dos indivíduos, 

principalmente os afrodescendentes e os índiodescendentes, que têm, em suas 

raízes históricas, a marca da escravidão, do preconceito e da desigualdade. Diante 

do exposto, penso na escola como uma instituição formativa, que pode promover 

meios para tal conhecimento, e consequentemente para o fortalecimento de 

identidades. 

 

4.3 IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL: CONCEPÇÕES E INTENÇÕES DA EJA 

 
“Às vezes as pessoas discriminam a gente por a gente ser fraca [...] e às 
vezes acham que, só porque a gente não tem estudo, pensam que a gente 
é burra, analfabeta. Então exclui muita gente do círculo.” (D. Tereza). 
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Diante do depoimento de D. Tereza, penso nas salas de aula, em especial as 

da EJA, como ambientes onde as desigualdades sociais e raciais ainda persistem. 

Os educandos trazem, nas suas histórias de vida, as marcas dessa desigualdade 

que insiste em se instalar em seus contextos sociais.  

Uma das características da sociedade brasileira é a riqueza da pluralidade 

étnico-racial, produto de um processo histórico construído pela presença de várias 

etnias que contribuíram na formação do povo brasileiro e na sua identidade plural – 

indígenas, europeus e africanos escravizados. Essas múltiplas etnias se inter-

relacionaram e constituíram as identidades presentes na sociedade brasileira. Sem 

dúvida, essa interlocução contribuiu para a construção de um país rico em culturas, 

mas com limitações por não considerar a heterogeneidade nos seus mais diversos 

campos, inclusive no educacional. Um país onde ainda há a desvalorização do outro 

por não pertencer aos padrões culturais dominantes, como mostra o excerto da 

narrativa de D. Tereza e também a pesquisa de Caputo (2012), que aborda a 

relação da escola com estudantes pertencentes à religião do candomblé.  

A questão consiste no fato de essas diversidades serem tratadas de forma 

desigual e de os “portadores dessas identidades de resistência serem ainda vítimas 

dos preconceitos e da discriminação racial”, inclusive no ambiente escolar, como nos 

lembra Munanga (2008, p. 3). 

Neste estudo, a categoria “identidade” é compreendida como um conceito que 

está em constante transformação. Longe de pertencer somente à dimensão 

psicológica, ela está associada à construção de significados e possui articulação 

com outras estruturas sociais e políticas. Nessa perspectiva, a identidade se 

constitui na relação de alteridade. Assim, ela é individual e também coletiva, fato que 

contribui para que, no contexto contemporâneo, os indivíduos possuam múltiplas 

identidades.  

A concepção de identidade aqui descrita está fundamentada em Hall (2005), 

que considera a identidade, na pós-modernidade, influenciada por significados 

construídos a partir de uma cultura que arquiteta sujeitos compostos de várias 

identidades.  

Por isso, uma ação educativa pensada nos propósitos de (re) construção 

crítica da realidade e da identidade vai além do desenvolvimento da capacidade 

para a tomada de decisões, proporcionando aos estudantes e ao docente uma 

reconstrução crítica e reflexiva do contexto atual, adotando como ponto de partida os 
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conceitos e conhecimentos acumulados das comunidades em que os educandos 

estão inseridos. Assim, é imprescindível que esses aspectos culturais sejam 

considerados nas estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação. 

Torna-se necessário trazer para este estudo uma discussão que há muito 

permeia os meios acadêmicos, no que diz respeito às denominações “raça” e “etnia”. 

E, sem dúvida, Munanga (2003, p. 4), ao apresentar a diferença entre os conteúdos 

de raça e etnia, torna-se esclarecedor quando informa:  

 

O conteúdo da raça é morfobiológico e o da etnia é sociocultural, histórico e 
psicológico. Um conjunto populacional dito raça „branca‟, „negra‟ e „amarela‟, 
pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um conjunto de 
indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm 
uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma 
cultura e moram geograficamente num mesmo território. 

 

Nesse sentido, Lima, M. (2007, p. 38), ao abordar a formação da etnia negra 

no Brasil diz: 

 

As etnias negras no contexto brasileiro são demarcadas pelas raízes 
históricas socioculturais e políticas que marcam a formação populacional 
brasileira no contexto do escravismo e pelas relações estabelecidas tanto 
nas suas ancestralidades distantes como nas vivências contemporâneas.  

 

Vale ressaltar que, pelos mesmos motivos de Lima, M. (2007, p. 63), optei 

neste estudo, por utilizar o termo étnico-racial. Sobre ele, a referida autora 

desenvolve as seguintes considerações:  

 

Considerando raça como uma construção social que determina relações 
sociais baseadas no racismo, e étnico pela compreensão de que por dentro 
da raça negra se encontram distinções, especificidades relacionadas a 
nações de origem africana, assim como trocas culturais em território 
brasileiro que distinguem negro do Sul, da Bahia, do interior, das periferias e 
outras tantas diferenciações no mesmo grupo racial. 

 

Conforme observado no perfil dos estudantes dessa turma, a EJA é composta 

por sujeitos oriundos de diversos territórios brasileiros. Diante do exposto, nota-se a 

presença das identidades étnico-raciais nas salas de aula. Essa constatação nos 

conduz ao seguinte questionamento: como a escola tem lidado com essa temática 

nas suas práticas curriculares? Autores como Lima, M. (2007), Grignon (1995), 

Cavalleiro (2010), entre tantos outros, apontam a existência de silenciamentos em 

torno das questões étnico-raciais na escola. Isso tem permitido que seja transmitida 
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aos estudantes uma ideia de superioridade, de uma cultura hegemônica de uma só 

cor – a branca –, sem que, no cotidiano escolar, esse problema seja questionado. 

Nessa perspectiva, Silva, P. (2007, p. 490) apresenta as seguintes considerações: 

 

A educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de 
cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de 
igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos 
direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnico-
raciais e sociais. [...] Isto é, em que se formem homens e mulheres 
comprometidos com e na discussão de questões de interesse geral, sendo 
capazes de reconhecer e valorizar visões de mundo, experiências 
históricas, contribuições dos diferentes povos que têm formado a nação, 
bem como de negociar prioridades, coordenando diferentes interesses, 
propósitos, desejos, além de propor políticas que contemplem efetivamente 
a todos.   

 
 

Nesse cenário, algumas medidas afirmativas têm sido implementadas com a 

finalidade de resgatar a cultura indígena e a afro-brasileira no espaço escolar. A Lei 

10.639, de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003a), e posteriormente a Lei 11.645, de 

março de 2008 (BRASIL, 2008), são exemplos dessas ações. Estas leis revelam a 

necessidade de as escolas valorizarem as matrizes culturais que constituíram um 

Brasil múltiplo, rico e plural. São símbolos da política contra o preconceito e o 

racismo no Brasil e se tornam instrumentos que possibilitam a difusão da concepção 

de que um grupo humano não é superior a outro, sendo, portanto, fundamental a 

luta pela diversidade na escola. Através dessas ações, o professor pode, na sua 

prática pedagógica, estimular pensamentos e práticas sociais que possibilitem aos 

cidadãos construírem uma sociedade mais justa. Uma proposta de educação a partir 

dessas leis visa a possibilitar aos sujeitos, entre outros aspectos, a inserção social. 

A nação brasileira é constituída por uma sociedade diversa e desigual, e um 

dos desafios da EJA é pensar a ancestralidade e os valores afro-brasileiros 

presentes na sala de aula. As histórias de vida dos educandos, ao mostrarem que 

eles, quando crianças, deixaram de frequentar a escola para trabalhar, caracterizam 

um ato de desigualdade, pois, nessa fase, as crianças deveriam estar na escola. 

Quando esses sujeitos retornam às salas de aula depois de longos períodos de 

exclusão e afastamentos, em muitos casos, estão desmotivados. Esses aspectos 

caracterizam a heterogeneidade dos jovens, adultos e idosos presentes na EJA.  

Portanto, este trabalho enfatiza a diversidade cultural, considerada como a 

articulação e o diálogo entre as culturas existentes dentro de cada grupo étnico, pois 
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o encontro das diversidades promove a interculturalidade. Entretanto, devido ao 

recorte deste estudo e a ambiência onde esta pesquisa foi desenvolvida, estão 

sendo sublinhados aspectos relacionados à cultura afro-brasileira. O legado africano 

permeia muitas práticas culturais brasileiras. Ele está presente em nosso cotidiano e 

esse aspecto precisa ser incluído nas práticas curriculares. Os recursos? Os 

próprios educandos trazem nas suas histórias, na alimentação, no vestuário, na 

musicalidade e nos hábitos dos brasileiros.  

Na verdade, ao se dar conta da existência de outras culturas, o indivíduo tem 

condição de analisar e respeitar não apenas a do outro, mas a própria, também. Ele 

vai poder, assim, instrumentalizar-se para defender, valorizar, proteger e divulgar 

afirmativamente suas práticas culturais.  

Os programas de alfabetização de adultos que pretendam trabalhar nessa 

perspectiva emancipatória deverão estar atentos ao desenvolvimento e efetivação 

de projetos curriculares que permitam aos estudantes tomarem decisões, articularem 

debates, onde possam, quando necessário, exercer a criticidade sem temer ser 

contrários ao posicionamento do docente.   

Dessa forma, os conhecimentos escolares serão contrastados ou 

complementados com os aspectos das sociedades em que estão inseridos, como, 

por exemplo, os saberes e valores. Santomé (1995) nos alerta que o planejamento 

do currículo para o exercício dessas metas precisa estar longe de uma concepção 

bancária28 de educação. Freire (1996, p. 41) pontua que “ensinar exige o 

reconhecimento e a assunção da identidade cultural”, pois o educador comprometido 

com os educandos pode proporcionar um trabalho de intervenção, ensejando uma 

prática educativa crítica que possibilite aos educandos as condições para que, em 

suas relações uns com os outros e de todos com o professor, vivenciem a 

experiência marcante de assumir-se. 

Na atualidade, muitos professores têm se preocupado mais com os objetivos 

e os aspectos metodológicos do que com a seleção de conteúdos. Essa tem sido 

uma postura que, em geral, decorre da política editorial que tende a homogeneizar 

os temas abordados. Mota (2004, p. 29), ao abordar a reformulação de conteúdos 

                                                           
28

 Conforme Freire (2004, p. 58), na concepção “bancária” de educação, em lugar de comunicar-se, o 
educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos recebem pacientemente, memorizam 
e repetem.  
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curriculares e materiais didáticos para a implementação da Lei 10.639/03, apresenta 

a seguinte constatação: 

 

Os livros didáticos tentam inovar apresentando ilustrações que representam 
diversos grupos étnicos, mas os autores ainda usam lentes monoculturais e 
os leitores são treinados para uma compreensão linear dos textos, sem 
qualquer perspectiva crítica. 

 

Além disso, as práticas curriculares tendem a não atribuir a importância 

devida aos conteúdos culturais presentes no cotidiano dos estudantes. Os 

professores, também vítimas de um sistema de ensino de tendência tradicional, 

muitas vezes não têm uma formação adequada para o exercício dessa função numa 

perspectiva crítica.  

As modificações propostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9.394/96) pela Lei 10.639/03 geraram ações do governo brasileiro no sentido de 

viabilizar a realização das discussões em torno da pluralidade cultural e étnica na 

sala de aula. Essa ação tem contribuído para repensar o cotidiano dos estudantes 

negros na sociedade e na escola, bem como os valores que cada um traz para a 

sala de aula. Essa alteração ocorrida na LDB de 1996 objetivou “incluir no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-

brasileira”. Contudo, em muitas práticas pedagógicas, ainda são ações pontuais, 

centradas na semana do dia 20 de novembro, “Dia Nacional da Consciência Negra”. 

Com a intenção de tornar viável a implementação da Lei 10.639/03, foram 

elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

(BRASIL, 2004), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 10 de março de 

2004. Os PCNs, apesar de não constituírem um documento normativo, também 

trazem diretrizes para o trabalho com a pluralidade cultural no dia a dia das salas de 

aulas. Conforme esse documento: 

 

É sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição 
populacional, o Brasil desconhece a si mesmo. Na relação do País consigo 
mesmo, é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais quanto 
em relação a grupos étnicos, sociais e culturais. 
[...] Para contribuir nesse processo de superação da discriminação e de 
construção de uma sociedade justa, livre e fraterna, o processo educacional 
há que tratar do campo ético, de como se desenvolvem atitudes e valores, 
no campo social, voltados para a formação de novos comportamentos, 
novos vínculos, em relação àqueles que historicamente foram alvo de 



90 

 

injustiças, que se manifestam no cotidiano. [...] O grande desafio proposto 
para a educação é estabelecer conexões entre o que se aprende na escola 
e a vida da população brasileira. (BRASIL, 1997, p. 20). 

 

 Esses aparatos jurídico-normativos foram fortalecidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica29 (BRASIL, 2010b) que, no artigo 

14, inciso 1º, apontam, entre outras temáticas, o estudo das Culturas Afro-Brasileira 

e Indígena como integrante dos conhecimentos da base nacional comum.  

Certamente o currículo é oficialmente pensado para auxiliar na aquisição dos 

conhecimentos culturais oficiais. Porém é preciso lembrar que esse processo ocorre 

em contextos culturais onde as significações estão ativas. Por isso, em muitos 

casos, os gestores da instituição escolar precisam tomar algumas decisões e fazer 

algumas adaptações que vão além do que é previsto pelos mantenedores. No caso 

da turma em estudo, por exemplo, nos dias de festa pública no terreiro, não havia 

aula, pois a classe funcionava no barracão. É o encontro desse currículo oficial com 

a cultura do espaço de aprendizagem e dos educandos que torna a escola, em 

nosso caso, a sala de aula, como disseram Moreira e Silva (2009), um campo 

contestado.   

 

                                                           
29

 Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010. 
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5 DIÁLOGOS E SILENCIAMENTOS INTERCULTURAIS ENTRE A SALA DE   

    AULA E O TERREIRO  

 

“Na realidade essa experiência foi uma troca, vocês aprendendo de um 

lado e nós do outro.” (Tata Anselmo)
30

 

 

Busco demonstrar nesta seção que a cultura perpassa todas as ações do 

cotidiano de uma sala de aula, seja influenciando seus ritos, sua linguagem, 

organização e as orientações curriculares. O contato dos educandos que não são 

frequentadores do candomblé em interlocução com os que são do terreiro e também 

com o espaço do terreiro constituiu-se em uma triangulação de interculturalidade 

possibilitando o fortalecimento de valores como: respeito às diferenças, a tolerância, 

o aprendizado contínuo, entre outros. 

 

Cena 2 – A “festa” do Nkisi Tempo 

Cenário: Terreiro Mokambo 
Protagonista: A pesquisadora 
 

Chego ao Terreiro trajando uma blusa preta. Já na entrada, notei certa 

movimentação, pessoas vestidas de branco, tudo estava mais iluminado e mais 

movimentado. Olhando de fora para dentro do terreiro, percebi que as árvores 

estavam com amarrações em tecidos brancos, e havia também bandeirolas brancas 

em toda a extensão da escada que dá acesso ao pátio do terreiro. Ouvi uma 

frequentadora, ao chegar para a “festa” acompanhada de outra pessoa, dizer: “Esta 

é a maior festa do Terreiro”. Quis entrar, mas a blusa preta não me parecia 

adequada. Nesse dilema, parei uma das filhas de santo da Casa, que estava 

chegando ao Terreiro, e expliquei a situação. Ela entrou, comunicou o fato ao 

professor da turma, e ele mandou uma blusa branca para que eu vestisse e 

pudesse, então, entrar. Entrei, encontrei com alguns estudantes da turma. Assisti 

toda a cerimônia. O Nkisi Tempo dançou e depois, parecendo seguir uma 

sequência, pôs-se a abraçar as pessoas presentes na roda.  Houve  um    momento 

 

                                                           
30

 Discurso de encerramento da turma. Caderno de campo, 09/09/2010. 
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 em que ele, através de um gesto, chamou a próxima, salteando uma pessoa. A 

pessoa excluída, sem entender, olhou para uma filha de santo que lhe sinalizou a 

blusa. Reaparecendo na roda, dessa vez com uma blusa branca, a moça recebeu o 

abraço. No dia seguinte, na sala de aula, D. Maria de Lourdes tecia comentários 

sobre a beleza da festa e questionava alguns colegas por que havia comparecido: 

“A festa foi linda, eu fiquei até o final. E você Tina (D. Cristina), por que não veio?”  

Salvador, noite de 10 de agosto de 2010. 

 

O trecho apresentado é um relato de minha experiência de observação em 

uma cerimônia religiosa aberta ao público no terreiro Mokambo. O relato evidencia 

também a repercussão que esse evento teve na sala de aula. Nesses registros, é 

possível perceber a marcação de uma pedagogia com currículo próprio, pautada no 

exemplo. No terreiro, pouco se fala, pergunta ou explica, mas muito se observa. No 

espaço de um terreiro, “a atitude mais sábia é manter-se humildemente calado, mas 

de olhos, narinas, poros e ouvidos bem abertos”, como orienta Barreto (2009, p. 56). 

Em ocasião de visita ao espaço sagrado do terreiro, é importante evitar roupas 

pretas, como também se aconselha falar baixo, ser discreto na forma de vestir-se, 

pedir licença e agir sempre com educação.  

Nesse sentido, durante as observações das aulas, alguns alfabetizandos 

relataram que sentiam cheiros de azeite, feijão torrado e alecrim, enquanto outros, 

quando não conheciam, tentavam identificar os sons característicos do modo de os 

Minkisi se comunicarem. Foi assim que um dia, no meio da aula, ouvimos um som 

que vinha de outro espaço do terreiro, de uma camarinha ou runcó31. Alguns 

estudantes franziram a testa, olharam um para o outro, voltaram-se para olhar para 

D. Dalva, estudante mais idosa da turma, que é sacerdotisa de um terreiro. Ela 

balançou a cabeça para cima e para baixo, apertou os lábios e, numa demonstração 

de respeito e devoção, disse: “Iansã”. Após um instante de silêncio, o grupo retomou 

as atividades e escutou a explicação do conteúdo pedagógico proferida pelo 

professor. 

                                                           
31

 Sobre o verbete runcó, Castro (2005, p. 331) informa: “[...] a clausura ou camarinha, quarto 
especial do terreiro onde os noviços são alojados e passam a dormir na chão, sobre esteiras, 
durante o período de reclusão.” 
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Como vimos, os terreiros de candomblé também possuem sua pedagogia. 

Conceição, L. (2010), a partir dos escritos de Candau (1983), apresenta uma visão 

geral do que é essa pedagogia: 

 

Teoria que orienta o processo ensino-aprendizagem a partir do „como fazer’, 
do „para que fazer’ e do „por que fazer’. É, portanto, uma teoria subjacente à 
prática educativa que se realiza e que pode acontecer tanto dentro, como 
fora do espaço escolar. (CONCEIÇÃO, L., 2010, p. 153, grifo do autor). 

 

Segundo Conceição, L. (2010), o fazer pedagógico do terreiro é diferente dos 

mecanismos tradicionais da escola. Isso ocorre devido às discriminações e 

perseguições sofridas pelos negros, o que os obrigou a criar uma pedagogia própria, 

aquela que Freire denomina de “pedagogia do oprimido”. Nesse sentido, conforme 

Conceição, L. (2010, p. 154), as religiões afro-brasileiras, ao longo da história, 

construíram “estratégias, linguagens, metodologias singulares inspiradas tanto nos 

valores e princípios herdados de seus antepassados, como nas brechas que o 

modelo cultural importado do ocidente e imposto à sociedade brasileira permitiram”. 

Essa criação de estratégias ficou evidenciada também nas leituras que realizei sobre 

os povos banto, expostas na seção III deste trabalho, segundo as quais eles foram 

discriminados por causa da sua natureza dócil. Entretanto, esse comportamento dos 

povos banto era uma estratégia para driblar os seus dominadores.  

Na festa do Nkisi Tempo presenciei Sr. Leotério, sendo “suspenso”32 Ogã33 do 

Nkisi Tempo. Paciente, mas com um olhar ansioso, ele demonstrava estar surpreso 

                                                           
32

 Tata Anselmo explica que, no Candomblé, as pessoas que são iniciadas e não entram em transe 
com as divindades são chamadas de Ogãs,  na língua Yorubá. Essas pessoas são escolhidas pela 
divindade no barracão, normalmente numa celebração, e são colocadas sentadas numa cadeira. 
Os outros Ogãs ou Tatas já confirmados são convidados a levantar a cadeira do chão com o 
escolhido em cima, entoando cantigas específicas para reconhecer, no Candomblé,  aquela 
pessoa como um Ogã ou um Tata Suspenso, o que significa que a divindade demonstrou sua 
vontade de ter aquela pessoa como especial para ela até que haja a confirmação. Considero, no 
entanto, importante lembrar que Kitembo ou Tempo é uma divindade Banto que possui Tatas 
suspensos para ele. 

33
 Ogã é um posto existente na estrutura do Candomblé. Os Ogãs podem ser confirmados e não 
confirmados, categorias distintas do ponto de vista do status e do reconhecimento do grupo. 
Segundo Lima V.(2003) “os Ogãs suspensos, ou não confirmados, participam igualmente das 
atividades do terreiro, mas num âmbito consideravelmente menor de ação executiva ou de 
responsabilidade efetiva para com o grupo” (p.94). Para os Ogãs não confirmados, o cargo é 
apenas uma honraria, ainda assim eles podem oferecer contribuições materiais para a casa ou 
ajudam no que podem. O Ogã confirmado é aquele que passou por uma série de ritos, até a festa 
pública, em que aparece formalmente, trajando branco. Ele, na sua confirmação, recebe um nome 
novo e, durante a cerimônia, tem uma cadeira especial com o seu nome, recebe os as reverências 
dos filhos da casa, os quais o chamarão de “meu pai” caso seja filho do mesmo santo que 
escolheu o Ogã. Após a confirmação, as obrigações aumentam, ele passa a cooperar nas 
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e orgulhoso pelo acontecimento. Na sequência do ritual, Sr. Leotério foi 

cumprimentado por todos os filhos de santo da casa ali presentes. Meses depois, ao 

conversar com ele, demonstrou sentir-se mais incluído na comunidade do terreiro, e 

relatou que já lhe era permitido presenciar e participar de mais atividades 

ritualísticas naquele espaço.  

É possível perceber, nessa experiência vivenciada por Sr. Leotério de assumir 

o cargo de Ogã, que o segredo é um elemento ritualístico fortemente presente no 

universo cultural do candomblé (CAPUTO; PASSOS, 2007). Segundo essas autoras:  

 

A palavra segredo (no latim secretum) se origina do verbo secernere, que 
significa „colocar à parte‟. Entrar em um segredo é entrar em uma regra, 
diria Sodré (1983, p. 138), em um jogo. Em uma correlação de forças que é 
sempre dual. Existem aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Saber 
é um sinal de iniciação e „este que sabe‟ é alguém já integrado ao grupo e à 
cultura. O segredo significa a sua pertença ao grupo. Ser iniciado é ter 
acesso ao segredo e fazer parte do grupo. É mais, é passar a pertencer a 
uma nova família, a „família de santo‟. Independentemente da idade que se 
tenha pode-se ser aquele que conhece, que sabe o segredo, tendo-se 
assim uma relação com o grupo [...] diferenciada. (CAPUTO; PASSOS, 
2007, p. 97).  

 

Foi exatamente essa a experiência vivenciada por Sr. Leotério: ter sido 

suspenso e posteriormente confirmado Ogã lhe permitiu descobrir mais alguns 

segredos. Tais segredos podem, também, ser traduzidos em permissão para saber e 

vivenciar rituais que antes não lhe eram permitidos. Agora, ele é um iniciado, passa 

a possuir saberes que os não iniciados ainda não têm, e isso o torna mais integrado 

ao grupo. Essa integração justifica seu discurso, ao relatar: “Agora todos têm mais 

aquela consideração comigo”. E, assim, demonstrou sentir-se mais importante 

naquele ambiente.  

Conforme se depreende da cena apresentada, no candomblé, aprende-se 

através da observação dos gestos, reverências, comportamentos dos filhos de santo 

diante do sacerdote, dos objetos e lugares sagrados. Nesse sentido, Conceição, L. 

(2010, p. 158) informa: “Não se fazem perguntas quando se chega nestes lugares, 

se vivencia, se ganha a confiança da comunidade, se repete comportamentos, só 

depois se pergunta”. Há também muito do “aprender fazendo”. Esse aspecto ficou 

evidenciado pelo comportamento cooperativo na realização das tarefas. Nesse 

                                                                                                                                                                                     
obrigações da casa; a zelar pelo bem estar de sua filha e da família, entre outras obrigações 
abordadas por Lima V.(2003). 
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sentido, reporto-me mais uma vez a Conceição, L. (2010, p. 160), pois, para ele, a 

objetividade e subjetividade dos indivíduos são elementos da estrutura pedagógica 

do candomblé: “a imaginação, os sonhos, a intuição, o não dito, o silêncio, a 

musicalidade, a estética, a dança são símbolos carregados de sentido no 

candomblé, pois formam e informam.” 

Observa-se, no candomblé, que o respeito e a escuta, com humildade, aos 

mais velhos, possuidores do conhecimento, é fundamental. Como vimos, o terreiro é 

um espaço religioso, e suas dimensões propiciam uma diversidade de leituras. 

Assim, a ação da leitura se concretiza não somente na decifração do código escrito, 

mas no ato de ler a si próprio e a realidade do seu entorno com criticidade. É 

justamente esse tipo de leitura que, conforme o pensamento freireano, possui ação 

libertadora, pois, se o indivíduo não consegue ler a realidade à sua volta, na minha 

perspectiva, a educação escolar não cumpriu uma de suas essenciais funções.  

A compreensão dos terreiros de candomblé como espaço e referência ao 

legado cultural africano fez a bibliotecária do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UNEB e pesquisadora do Grupo de Estudos Africanos e Afro-brasileiro 

em Línguas e Culturas, Hildete Costa, afirmar: 

 

Os terreiros de candomblé, locais de permanência da vida cultural de um 
povo, orginalmente africano, é um laboratório desse pensamento religioso 
brasileiro, a partir, especialmente, da vertente africana com manifestações 
religiosas que se estendem por vários outros campos: a música, a dança, a 
culinária, a indumentária, a relação com a natureza, a dimensão ecológica, 
tudo isso o terreiro de candomblé abriga com uma característica muito 
própria. (COSTA, 2011, p. 1). 

 

O excerto transcrito, associado ao que diz a Lei 10.639/03, reforça a 

compreensão de que os terreiros de candomblé podem ser um suporte às escolas 

no cumprimento da referida Lei, pois possuem conhecimentos essenciais para o 

processo de construção e reconstrução da história e cultura dos afro-brasileiros. 

Dessa forma, os terreiros de candomblé se constituem como um legado latente, que 

pode estar presente tanto na formação dos professores quanto nas práticas 

curriculares da educação básica. 

O conjunto de significantes composto por todos os elementos que estruturam 

um terreiro constitui um patrimônio, onde está preservada, através da memória 

coletiva, boa parte da cultura ancestral africana. Patrimônio que, de acordo com sua 

etimologia, reporta-me à herança paterna, como informa Sodré (2002), pois, dentro 
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do universo das culturas de matriz africana, o próprio continente africano remete a 

seus filhos dos dois lados do Oceano Atlântico o sentimento de paternidade. Por 

isso, os terreiros de candomblé são a existência viva dessa paternidade africana, no 

sentido de que, no seu interior, conforme sua nação, essas heranças são 

preservadas através dos rituais religiosos ligados aos Orixás, Nkisi, voduns, 

caboclos e encantados.  

O Projeto “A Cor da Cultura” apresenta um mapa dos valores civilizatórios 

afro-brasileiros. No meu olhar, todos esses valores são contemplados no território 

dos terreiros de candomblé. Através dos elementos contidos nesse mapa, observei a 

presença dos saberes e sentidos circulando por todos os espaços do terreiro, onde é 

desenvolvido um processo educativo, com uma pedagogia própria, por meio da qual 

se compartilham, com os presentes, valores, crenças e formas de compreender e ler 

o mundo. Assim, o cotidiano do terreiro, através das suas práticas civilizatórias, 

traduz a marca da dimensão educativa que é caracterizada pelas vivências dos 

saberes culturais.  

Compreender esse espaço como de aprendizagem é afirmar que, os grupos 

que foram historicamente subalternizados produzem saberes passados de uma 

geração para outra, mantendo, assim, a tradição e as práticas culturais dos seus 

ancestrais. Nessa perspectiva, cada indivíduo ao se relacionar socialmente, torna-se 

sujeito de ensino e aprendizagem. Segundo Conceição, L. (2010, p. 154), os 

princípios norteadores da pedagogia que guia a educação no cotidiano dos terreiros 

de candomblé, são: “o conflito; a aprendizagem vivenciada; a unidade entre as 

dimensões objetivas e subjetivas do ser; o elemento artístico; a diferença; as muitas 

temporalidades; o respeito ao saber dos antigos”.  

O referido autor aponta o conflito como um elemento que, através da 

desarrumação, promove a reconstrução. Através do exemplo da convivência dos 

orixás Xangô e Oxum, que têm respectivamente o fogo e a água como princípios, 

Conceição demonstra a coexistência de ideias divergentes em um mesmo lugar, 

pois os orixás interagem e se complementam, mesmo mantendo as diferenças. O 

autor, acertadamente, diz ser essa “uma dimensão importante que precisamos 

aprender e levar para a educação escolar”. (CONCEIÇÃO, L., 2010, p. 157). As 

temporalidades também constituem um elemento da pedagogia observado por esse 

autor, para o qual, no terreiro, cada um tem seu tempo de aprendizagem, porque os 

sujeitos, além de serem diferentes, possuem significações singulares. Concordando 
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com Conceição, percebo esse elemento presente nas salas de aula, porém, muitas 

vezes, a escola, alheia a essa leitura, estabelece um tempo único para todos.  

Com o intuito de melhor elucidar a forma como essa aprendizagem acontece 

na abordagem da pedagogia de terreiro, considero, a partir do projeto “A Cor da 

Cultura” (BRANDÃO, A., 2006) e também de Conceição, L. (2010), os seguintes 

elementos: circularidade, oralidade, religiosidade, energia vital, corporeidade, 

ludicidade, musicalidade, memória, cooperativismo e ancestralidade. Como mostra a 

figura abaixo, esses elementos, organizados de forma circular, constituem os valores 

civilizatórios afro-brasileiros. 

 

Figura 1 – Valores e referências  afro-brasileiras 

 

 

Fonte: Brandão, A. (2006, p.16). 

 

Em diversos momentos a circularidade foi observada no espaço do terreiro, 

tanto nas cerimônias religiosas ocorridas no barracão nos dias de festa, quanto nas 

rodas de prosa do final do dia. Na sala de aula, esse princípio também foi notado, 

um exemplo foi na festa de aniversário, evento que contou com a presença do Tata 
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de Nkisi do terreiro Mokambo juntamente com alguns filhos da Casa. As imagens a 

seguir mostram todos em círculo no momento da comemoração. 

Fotografias 7 e 8 – Festa de aniversário: os parabéns em círculo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 05 e 06: Aniversário do mês na sala de aula 

 
Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

 

A religiosidade estava presente em todos os momentos e espaços sagrados 

do terreiro. “Para a nação afrodescendente, religiosidade é mais do que religião: é 

um exercício permanente de respeito à vida e doação ao próximo.” (A COR DA 

CULTURA, 2010). Esse valor civilizatório também pôde ser observado, uma vez que, 

no terreiro, todos convivem como uma família, a família de santo ou família de 

candomblé.34 Dessa forma, muitas vezes presenciei D. Celina referir-se a Tata 

Anselmo como “meu Pai”.  

Corporeidade é um conceito que “nos ensina a respeitar cada milímetro do 

corpo humano, que deve estar presente em cada ação e em diálogo com outros 

corpos” (BRANDÃO, A., 2006). Nesse sentido, nas cerimônias, no momento da 

dança, nas reverências, posturas, gestos e no comportamento contrito das filhas de 

santo da casa, os educandos puderam notar o cumprimento desse princípio.  

Nas cerimônias religiosas realizadas no barracão, pode-se perceber a 

musicalidade potencializada pelos corpos que dançavam em respostas aos ritmos. 

No candomblé, as festas têm uma forte presença da música e da dança, pois esses 

elementos estabelecem uma relação entre o Nkisi e seus filhos. A musicalidade  foi, 

                                                           
34

 Sobre o termo família de santo, ver Lima V. (2003). 
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assim, fortemente observada por aqueles estudantes que assistiam as “festas” 

públicas realizadas no terreiro Mokambo. Entretanto, nas práticas pedagógicas 

observadas não registrei o aproveitamento dessa manifestação cultural como 

estratégia metodológica nas atividades de sala de aula.  

A memória, outro importante valor civilizatório presente no candomblé se faz 

presente em todos os espaços do terreiro através do sentimento de afro-brasilidade, 

marcado, também, pelas expressões de orgulho em manter vivas as lembranças dos 

antepassados, pela linguagem, pelos mitos e rituais. A memória era fortemente 

observada no espaço da sala de aula desde a escrita do nome do terreiro, os 

quadros decorativos, bem como quase todos objetos e decorações do barracão. 

 A ancestralidade exerce uma estreita relação com a memória, pois, segundo 

Sodré (1983, p. 174), é um “princípio fundador”, sem a qual “não há e não se dá a 

História”. Essa identidade histórica cercada de práticas culturais está presente no 

ambiente do terreiro e na religiosidade afro-brasileira ali registrada, podendo ser 

facilmente observada por todos que adentrarem nesse espaço. 

No cotidiano do terreiro de candomblé, o cooperativismo é um valor fácil de 

ser notado, pois as atividades são desenvolvidas de forma coletiva. A existência de 

um calendário festivo a ser cumprido em determinadas épocas do ano – que envolve 

arrumação do espaço, preparação de oferendas para os Minkisi (plural de Nkisi), 

como também os alimentos que serão servidos aos convidados dessas cerimônias – 

exige, sem dúvida alguma, um exercício de cooperação que traz, na sua essência, o 

verdadeiro significado do que é uma família de santo. Esse princípio também 

marcou presença na sala de aula, era claramente observado durante o exercício das 

atividades, onde os educandos ajudavam-se mutuamente. 

Assim, percebi que, sempre que havia uma atividade extra na sala de aula 

(festa de aniversário, encerramento), os filhos de santo, sempre muito dispostos, 

alegres e com muita naturalidade, contribuíam na organização (ajudavam a servir, a 

preparar os alimentos, a arrumar as mesas, faziam também o registro fotográfico). 

Isso mostra que os ensinamentos, dentro desse cotidiano religioso, tornam-se um 

exercício em outros aspectos da vida dessas pessoas. 

 Caputo e Passos (2007, p. 95) ressaltam que a oralidade não é apenas a 

fala do povo de santo. É, antes, sua estrutura, sua constituição. Ela é a marca da 

identidade de um povo. Na África os griots, contadores de histórias, são verdadeiros 

acervos vivos que, através da oralidade, provocam encantamentos. 
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Tradicionalmente, nos terreiros de candomblé, não há registro escrito dos rituais, 

pois eles são passados através da oralidade e também da observação: é o aprender 

fazendo. Segundo Mãe Stella, citada por Machado (2002, p. 45), “A palavra também 

é viva. A palavra é sagrada”. Na sala de aula a oralidade era a base das interações 

entre os educandos e estes com o professor.  

Uma reflexão em torno do elemento energia vital reporta-nos a Machado 

(2002, p. 50), ao trazer a seguinte afirmação feita por Mãe Aninha35:  

 

Não se tira uma folha seca da árvore, sem precisão; é o mesmo que matar 
uma pessoa. Alguém gosta de perder um braço, um olho, um pé? Por que 
arrancar uma flor e jogar fora? O candomblé é natureza viva; não há culto a 
orixá sem terra, mato, rio, vento, mar... Tudo isso tem „dono‟; para se colher 
plantas tem hora certa; não é quando a gente quer, mas quando Ossain 
consente [...] 

 

Esse relato remete a um trecho da música “Salve as folhas”, composta por 

Gerônimo e Ildásio Tavares (2003): “Sem folha não tem sonho, sem folha não tem 

festa, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada”. Esse trecho revela que, no 

candomblé, a energia vital está presente nos elementos da natureza, daí a sua 

importância. Ela é responsável pela existência humana. Através dos rituais, essa 

força invisível é desencadeada e pode ser passada tanto para os objetos quanto 

para as pessoas. Assim, de acordo com Machado (2002, p. 44), 

 

Seja qual for o material, se couro, contas, porcelanas, barro ou madeira, 
plantas, água, são „preparados‟ para transcender a sua forma física ou 
arranjo material que lhes dá formas e cores. Consagrados, esses elementos 
adquirem significado pleno, tornando-se portadores da „força‟ necessária 
para a conduta ritual. Desses elementos simbólicos, grande parte é retirada 
do próprio ambiente natural do terreiro. Entretanto, só quando „preparados‟ 
por indivíduos iniciados eles vão cumprir sua função ritual, tornando-se 
prontos para a emissão de potencial energético básico e pleno de axé.

36
 

 

A ludicidade está representada, entre outros aspectos, pela dança, pelo 

aprendizado das canções, pela confecção das indumentárias e dos adereços. Nas 

cerimônias rituais, cada Nkisi possui suas músicas com toques particulares, roupas, 

cores, instrumentos e adereços específicos. Além disso, as danças têm movimentos 

exclusivos, e essas características, associadas a outras, compõem a identidade do 

                                                           
35

 Mãe Aninha, Iyalorixá (“mãe-de-santo”; posto máximo numa comunidade de origem nagô) 
fundadora do terreiro de Candomblé Ilê Axé Opó Afonjá. MACHADO (2002, p. 21). 

36
  “No terreiro entende-se por axé a força mística relacionada ao culto dos orixás”. (MACHADO, 
2002, p. 44).  
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Nkisi. Segundo Machado (2002, p. 45), “Comer, dançar, cantar, para o orixá (Nkisi) 

transcende o ato em si. Esta é uma forma de demonstrar amor, confiança e respeito 

às entidades do culto”. Por isso, a autora diz que, “no terreiro, a alegria é símbolo de 

fé” (p. 44). Na sala de aula a ludicidade pode ser observada, por exemplo, na 

decoração em mosaico e nos quadros dispostos nas paredes do barracão. 

A observação, muitas vezes silenciosa, dessas práticas civilizatórias no 

ambiente do terreiro, pode gerar aprendizagens, porém os ambientes de 

representação e ressignificação do continente africano foram, e em alguns casos 

continuam sendo esquecidos pelos currículos escolares, principalmente pelas 

escolas confessionais. Esse fato reforça a importância da EJA nos terreiros. Esta 

pesquisa mostra que iniciativas desse tipo contribuem para a desconstrução de 

estereótipos, com a ressignificação da visão que muitos indivíduos possuem da 

cultura afro-brasileira. É também uma forma de combater o preconceito racial tanto a 

nível institucional quanto individual.  

Os saberes proporcionados por esses elementos, no âmbito da prática 

curricular formal, possuem características similares às de um currículo ocultado. 

Entretanto, na experiência vivenciada nessa turma, eles favoreceram as trocas 

interculturais, mais do que o conteúdo pedagógico explícito, sendo norteadores das 

atitudes necessárias ao respeito à cultura e à religiosidade do outro. Mesmo não 

diretamente visíveis nas práticas pedagógicas, os elementos analisados significam 

uma proposição de saberes responsáveis por modificar ideias preconcebidas em 

torno da religião de matriz africana (o candomblé) e da cultura afro-brasileira, na 

visão de muitos educandos. Além disso, eles demandam elementos para repensar a 

nossa ideia de , pois, conforme revela essa experiência, nem tudo que está oculto é 

tão oculto assim, e muitos elementos que estavam supostamente ocultos 

emergiram, e despertaram mais a curiosidade da turma que os teoricamente 

pertencentes ao currículo real. A singularidade dessa classe foi fortemente marcada 

por um contexto de pluralidade cultural e trocas interculturais. A maioria dos 

estudantes demonstrou reagir com naturalidade às pluralidades religiosas e culturais 

presentes na classe. Mesmo aqueles que, no início, ficaram receosos, depois se 

tranquilizaram. Nesse sentido, vejamos o que disse37 D. Vitória, ao saber da 

existência da turma de alfabetização no terreiro:  

                                                           
37

 Depoimento extraído da entrevista com D. Vitória, realizada no dia 30 de agosto de 2010. 
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[...] Quando Tereza me falou que aqui ia ter essa escola... Aí eu disse: que 
hora é?  
─ De noite.  
─ Ah, eu não vou não! Eu não vou não! Porque tem uma cobra aí na 
descida. 
─ Que cobra? 
─ Não, Vitória, não tem não.  
Eu disse: – Tem.  
Aí, ela: ─ Que nada, menina!  
Aí eu criei coragem e vim e achei assim... uns dois dias. Quando dava a 
hora do trabalho

38
, aí eu ficava toda apavorada, aí, eu, meu Deus! Eu vi 

essas pessoas entrar tudo aí no runcó, eu, muito curiosa que sou, eu tenho 
esse defeito. O que acontece lá nesse runcó? Eu ficava me perguntando. 
Chegou um dia, eu perguntei a Célia... Perguntei a ela, porque ela sempre 
vive aqui, aí conhece. Ela disse: 
─ Não, porque na hora do banho, o santo encosta, mas quando termina o 
banho fica bom.. 
Aí também naquilo eu relaxei... 

 

O relato de D. Vitória mostra que a falta de conhecimento é, em muitos casos, 

responsável pela criação de referências negativas no imaginário das pessoas acerca 

do candomblé. Revela ainda um conhecimento aprendido referente à cultura afro-

brasileira decorrente da sua participação numa sala de aula, situada num espaço 

que lhe permitia observar o ambiente do terreiro. 

 

Cena 3 – Desmistificando o medo do desconhecido 

Cenário: Sala de aula 

Contexto: Diálogo com a turma / roda de prosa 

Protagonista: Estudantes e professor 

 

Uma conversação interessante ocorreu de forma descontraída entre o 

professor e os estudantes, no último dia de aula. Encontravam-se todos sentados 

em semicírculo, quando D. Tereza relembrou o momento em que foi convidar D. 

Vitória para participar da turma de alfabetização que iria iniciar no Terreiro. As duas 

estudantes relataram o momento em que D. Vitória disse que não iria, porque uma 

pessoa lhe informou que lá dentro havia uma cobra que “não tinha mais tamanho” 

no caminho. O professor interveio, dizendo: “A senhora viu alguma cobra aqui 

algum dia?” D. Vitória diz: “Não”. Os comentários continuaram com todos falando ao 

mesmo tempo, e D. Vitória tentava se explicar, quando D. Tereza, com uma voz 

firme, concluiu: “Tem que conviver, a gente tem que conviver pra saber.” Nesse 

                                                           
38

A estudante está se referindo ao momento do banho dos filhos de santo em obrigação no Terreiro. 
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momento, o professor, com tranquilidade, explicou: “Quem não conhece pensa até 

que aqui tem, né, essas coisas... Eu não tô dizendo que não tenha, as coisas da 

religião tem, mas não é quando vocês estão aqui. Tem vezes que a gente espera 

vocês saírem para começar as coisas. Não que tenha nada escondido, mas porque 

não tem nada a ver, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, não é assim?” 

D. Tereza afirmou: “Eu mesmo não tenho nada contra.” 

Salvador, noite de 08 de setembro de 2010. 

 

O diálogo de D. Vitória com o professor, associado ao posicionamento de 

Cunha Júnior (2009) tornava-se um convite à reflexão sobre a importância de 

práticas educativas interculturais no combate a todos os tipos de intolerância, neste 

caso, a intolerância religiosa. Essa intolerância é, muitas vezes, resultado de 

perseguições que levam a ocorrência de medos nas pessoas. O autor, ao discutir as 

razões que justificam a apresentação das religiões de matriz africana na educação 

brasileira, aponta as muitas formas de perseguição e de criação de medo como meio 

de construção de tabus, principalmente em relação ao candomblé. O diálogo entre 

os estudantes e o professor ratifica o posicionamento do autor, quando afirma que 

falar com respeito sobre as religiões de matriz africana não implica pactuar ou aderir 

a elas, pois uma forma de ser pluralista é valorizar e respeitar essas religiões 

presentes na sociedade brasileira. De uma maneira geral, seria prudente buscar, 

junto às comunidades de terreiros, metodologias mais adequadas para as 

discussões acerca das religiões de matriz africana nas escolas, visto que essas 

discussões reforçam o significado do povo negro na nossa construção história como 

uma sociedade plural. 

Longe de defender a imposição de silêncio sobre as religiões de matriz 

africana, o referido autor lembra que essa ação vai de encontro aos princípios da 

Constituição Brasileira que, no título II, capítulo I, artigo 5º dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, estabelece a livre manifestação do pensamento e a opinião religiosa, 

(BRASIL, 1988). Contudo, o que se deseja não é que a escola faça proselitismo de 

nenhuma religião, pois “a escola e a educação devem ser laicas”. Assim, “falar de 

umbanda e candomblé na sala de aula deve ser na direção do esclarecimento sobre 

a importância destas na cultura brasileira e também no sentido de combater os 

preconceitos e racismos contra a população de cultura negra”, diz Cunha Júnior 

(2009, p. 98).  
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Atualmente, têm sido comum a ocorrência de políticas que orientam a 

preservação do patrimônio cultural brasileiro, levando a uma valorização das 

manifestações que representam o legado cultural do povo negro. Nesse contexto, as 

religiões de matriz africana, presentes na sociedade brasileira, traduzem aspectos 

da identidade das pessoas, pois seus modos de viver estão diretamente associados 

às suas crenças. 

Neste estudo, consideram-se religiões de matriz africana todas as 

manifestações religiosas em que seus portadores foram trazidos da África, e seus 

descendentes, através das reelaborações ocorridas no Brasil, deram seguimento 

aos rituais em que reconhecem e adoram seus ancestrais e antepassados, 

respeitando as línguas, os mitos e tradições que compõem o amálgama cultural do 

povo africano reelaborado no Brasil.  

Entre os motivos que sustentam o diálogo sobre as religiões de origem 

africana na escola, Cunha Júnior (2009, p. 98) destaca a “informação sobre as 

culturas dos povos”, pois “As culturas de base africana fazem parte da humanidade 

e da cultura brasileira”. Ele lembra ainda que essas religiões retratam o modo de ser 

dos africanos e de seus descendentes, e, para compreendê-las sem deturpações, é 

preciso estudá-las, para que possa também, garantir o conhecimento básico de 

ordem cultual sobre essas religiões.  

Segundo Cunha Júnior (2009, p. 98), “Não se pode conhecer a cultura 

brasileira, na sua amplitude, sem reconhecer a existência das religiões trazidas 

pelos africanos para o Brasil”. Essas religiões, além de conter “nas bases 

mitológicas, valores culturais e filosóficos de compreender a vida e a presença de 

um criador do universo”, apresentam partes do conhecimento africano e 

afrodescendente fundamentais para a vida cotidiana. A aproximação dos africanos 

com a natureza produziu conhecimentos sobre remédios e formas medicinais que, 

atualmente, estão sendo estudados pela medicina ocidental. Para o autor, “conhecer 

estas religiões é conhecer melhor a forma de ser e pensar da população negra e 

também do povo brasileiro.” (p. 98). 

Outro motivo para se abordar as religiões de matriz africana na escola é 

referente à história brasileira, pois essas religiões se constituíram como parte 

essencial da identidade dos africanos e de seus descendentes nas lutas contra o 

escravismo criminoso e contra a dominação eurocêntrica. Segundo o autor:  
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Os aspectos da constituição da identidade histórica e cultural da população 
brasileira são ligados às religiões de Umbanda e do candomblé. No 
passado, as residências de africanos nas cidades e no meio rural eram 
também locais de práticas religiosas e de formação de consciência coletivas 
que resultaram em formas de revoltas, resistência e libertação do povo 
negro. (CUNHA JÚNIOR, 2009, p. 99). 

 

Além desses, há outros aspectos sociológicos e antropológicos inerentes à 

formação da sociedade brasileira incorporados em nosso cotidiano devido à 

presença das religiões de matriz africana. Na culinária, temos o dendê, o inhame e o 

quiabo que, segundo Cascudo (2004), se constituíram em heranças alimentares dos 

povos africanos trazidos para o Brasil para serem escravizados. Há influências na 

língua, nos ritmos, na organização social (o fazer coletivo). Trabalhar esses 

aspectos na sala de aula, além de promover conhecimento amplo dos vários povos 

e religiões, constitui-se em uma forma de reconhecer a diversidade cultural brasileira 

e combater o racismo. Uma educação plural e democrática abordará a temática das 

religiões de matriz africana, entre outros motivos, porque “elas fazem parte do 

patrimônio cultural e intelectual do povo brasileiro”, conforme nos lembra Cunha 

Júnior (2009, p. 103). 

 

5.1 ESPAÇOS DE INTERCULTURALIDADE NO CURRÍCULO ESCOLAR:  

       INSPIRAÇÕES TEÓRICAS  

 

“A educação para o candomblé também é sagrada.” (Tata Anselmo). 

 

A contemporaneidade inspira alguns desafios para o currículo, não basta 

apenas investir no ensino da tolerância e do respeito. É, pois, necessário 

acrescentar a esses aspectos educativos a análise dos processos assimétricos e 

desiguais pelos quais as diferenças foram produzidas. Defendo, assim, um 

currículo39 intercultural, no qual as diferenças, além de serem respeitadas, possam 

ser colocadas constantemente sob reflexão. Em vista disso, a interculturalidade será 

abordada aqui como um processo dinâmico e contínuo de aprendizagem entre as 

culturas, perspectiva essa que precisa estar inserida no currículo escolar porque a 

escola tem sido o palco de diversos tipos de preconceitos. 

 

                                                           
39

  Mais adiante, o tema do currículo será discutido com maior profundidade. 
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Cena 4 – Dialogando sobre a implementação do projeto de alfabetização nos 
terreiros de candomblé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cena que dá início a este tópico demonstra a preocupação da idealizadora 

do projeto em selecionar a coordenadora e a equipe de professores. Essa seleção 

prioriza determinadas características, como possuir uma articulação com a 

ambiência dos terreiros e respeitar a singularidade cultural presente nesses 

espaços. A cena aponta para a sua compreensão de que alfabetizar no terreiro 

exige outro modelo de alfabetização. 

Daí se revela a importância do dialogo com autores que pensam a escola e a 

sala de aula como espaços culturais, espaços de “entrecruzamento de culturas” que 

criam e recriam seus significados na interação com os sujeitos que a frequentam 

(CANDAU, 2010, p. 15). Compreendo que a escola pode ser um espaço de trocas 

culturais, saberes, alegrias e de diálogos, um ambiente de circulação de pessoas. 

Como nos disseram Rocha e Trindade (2006, p. 57), a escola deve ser “um lugar 

Cenário: Residência da entrevistada 

Protagonistas: A pesquisadora Andreia e Marta Alencar (idealizadora do 

projeto “Turmas de Terreiros”) 

 

Marta: – O terreiro de candomblé alfabetiza? Alfabetiza, mas não nesse 

modelo, é outro modelo de alfabetização. 

Andreia: – Qual é esse modelo? 

Marta: – É o modelo de que, na questão da hora, esse modelo não pode ser 

rígido: tem de ser 2 horas hoje, 2 horas amanhã, essa coisa da carga horária, 

o material didático... [...] Por isso, a gente colocou, na coordenação, uma 

pessoa de candomblé, porque, antes, não era, não para as turmas de terreiro 

anteriormente... Porque precisa de alguém que dialogue com isso. Por isso, 

também, quem escolheu o alfabetizador foi o terreiro também, porque 

conhece o espaço, que é uma organização, um espaço organizativo que 

funciona de uma forma diferente da forma da sociedade aqui fora. É um 

espaço organizativo que te coloca em outro lugar.  

 

Salvador, manhã de 15 de dezembro de 2010. 
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onde há exemplo de culturas africanas Yorubá, Banto e outras, reverencia-se a 

existência, a vida das pessoas, que independentemente de faixa etária, de 

comportamento, de saúde, etc., pode ser vista como divina”. A Figura 2 representa o 

entrecruzamento de culturas na sala de aula. 

 

Figura 2 – Entrecruzamento de culturas na sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fonte: Elaborada pela autora desta pesquisa. 

 

Ao analisar esse diagrama, reporto-me a Maher (2007, p. 89), pois, para a 

autora, a sala de aula está longe de ser uma simples justaposição de culturas; ao 

contrário,  

 

[...] as identidades culturais nela presentes (tanto de professores, quanto de 
alunos) esbarram, tropeçam umas nas outras o tempo todo, modificando-se 
e influenciando-se continuamente, o que torna a escola contemporânea não 
o lugar de „biculturalismos‟, mas de interculturalidades. 
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Uma prática pedagógica que não se apoie em conhecimentos, saberes e 

identidades culturais trazidas pelos sujeitos, seguramente não possibilitará 

aprendizagens significativas para os educandos.  

Nesse sentido, Forquin (1993), na introdução do seu livro “Escola e Cultura”, 

defende que a teoria da educação analise de forma mais especial o interior das 

instituições escolares, seus conteúdos e saberes. Para Forquin (1993, p.14), “a 

cultura é o conteúdo substancial da educação”, porque é através dela que a cultura 

é transmitida e perpetuada. Estabelece-se, aí, uma relação que o autor denomina de 

complexa, pois a escola, ao selecionar os conteúdos tendo em vista seus interesses 

econômicos, sociais e políticos, privilegia uns e despreza outros. Os conteúdos 

selecionados são reelaborados didaticamente, dando origem à cultura escolar.  

Segundo análise de Candau (2000), a cultura escolar está relacionada ao 

currículo formal, aos conteúdos trabalhados, que possuem como característica a 

intencionalidade voltada para o ensino-aprendizagem. Entretanto, conforme a 

autora, a cultura, os valores e práticas culturais construídos na instituição escolar, 

que precedem e ultrapassam os indivíduos, estão em crise. 

Essa análise sociológica da escola e da cultura transporta-me aos desafios 

que a instituição escolar tem a vencer na contemporaneidade. A sociedade 

contemporânea é multicultural e, por isso, torna-se fundamental não ignorar essa 

característica e ressaltar sempre a importância da diversidade no contexto 

socioeducativo. Uma educação pautada nos ideais do multiculturalismo40 permite 

uma perspectiva curricular da pluralidade cultural como extensão da pluralidade 

existente na sala de aula. Desse modo, o pluralismo cultural torna-se, hoje, uma 

temática importante a ser discutida, primordialmente, no campo educacional.  

O que faz a discussão dessa temática tão importante e necessária? Algumas 

características do mundo contemporâneo podem indicar prováveis respostas a tal 

questionamento. Moreira (2002) ajudou-me a pensar algumas dessas questões. 

Para ele, a cultura tem obtido crescente “centralidade” nos acontecimentos sociais 

contemporâneos. Ela é vista como parte integrante de cada sociedade, produzida no 

cotidiano da vida social, e, portanto, responsável pelos distintos modos de vida 

social. Segundo esse autor (p.16), “a cultura assume cada vez mais relevo tanto na 

                                                           
40

 O termo multiculturalismo será explicado nas páginas seguintes. 
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estrutura e na organização da sociedade, como na construção de novos atores 

socais”.  

O realce dado à cultura torna-se evidente. Atualmente, ouvimos falar de 

cultura sob diversas formas – cultura escolar, cultura afro-brasileira, cultura surda, 

cultura baiana, cultura indígena, entre outras –, e a esse fenômeno Moreira (2002) 

chama de “revolução cultural”. Entretanto, Riscal (2009) chama a atenção para um 

aspecto que considero fundamental: o fato de existirem discussões sobre essa 

diversidade cultural no campo teórico não quer dizer que todas as culturas são 

tratadas com igual valor. Nas palavras da autora, 

 

[...] nem sempre isso denota o reconhecimento de um mesmo e igual valor a 
estas diferentes expressões culturais. Em geral não se pretende, realmente, 
atribuir o mesmo status que se atribui a toda cultura ocidental, considerada 
a cultura por excelência. Trata-se, na verdade, de uma espécie de 
concessão que faz referência ao que estas manifestações possuem de 
diferente, e que apresenta aos olhos dos ocidentais como exótico ou 
folclórico. (RISCAL, 2009, p. 20). 

 

Por isso, faz-se importante a discussão em torno da cultura e de sua 

revolução, tanto no campo político como nas práticas curriculares, pois, conforme 

Hall (1997), ela é permeada de muitos significados. Assim, a tomada da cultura 

como centro dos acontecimentos sociais faz surgir uma diversidade de culturas. 

Porém essa diversidade convive inversamente com uma marcante tendência à 

homogeneização cultural originada do processo de globalização. Por isso, nos 

tempos atuais, está sendo cada vez mais comum assistirmos a manifestações e 

expressões culturais de grupos subalternizados. Ainda assim, os meios de 

comunicação de massa continuam produzindo e divulgando formas culturais 

eurocêntricas. Urge, então, o reconhecimento e a valorização das diversas 

identidades culturais constituintes dos valores civilizatórios presentes em nosso país, 

bem como de suas especificidades e contribuições específicas. 

 Essa valorização e reconhecimento ainda não é algo que surge naturalmente 

nos indivíduos, sendo, portanto, atitudes a serem construídas. Nesse contexto, a 

escola e outras instituições formativas podem exercer um papel fundamental nesse 

processo de oferecer meios para que a (re) construção da identidade cultural possa 

se desenvolver em cada indivíduo. Tal como Moreira (2002, p. 17), acredito que o 

reconhecimento dessas identidades torna-se um desafio para a organização da 

escola e também do seu currículo. 
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Inicialmente, chamo a atenção para o fato de que a escola tende a dividir a 

diversidade cultural em dois blocos: cultura popular e cultura dominante. Essa última 

se responsabiliza, entre outras funções, pela uniformização da vida: o que não está 

dentro dos padrões legitimados por ela, tende a ser compreendido como cultura 

popular. O sistema escolar, como disse Bourdieu (2008, p. 41), “é um dos fatores 

mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 

desigualdades sociais”. 

Grignon (1995) apresenta um quadro com características das culturas 

populares e dominantes, que considero interessante, pois nele fica claro que os 

aspectos das culturas dominantes são mais fixos, globais e de base escrita, 

enquanto que as culturas populares são mais singulares e móveis, têm maior 

centralidade nos sujeitos, em suas vivências e na oralidade.  

Uma reflexão em torno desse quadro me remete ao que disse Bourdieu 

(2008, p. 59) sobre “a escola e a prática cultural”, bem como a produção e 

transmissão do capital cultural dominante. Ele disse que a escola cria e estimula a 

aspiração à cultura, ressaltando que as “necessidades culturais” são produtos da 

educação. Assim, as desigualdades em torno das obras da cultura letrada revelam 

os efeitos da desigualdade frente à escola. Ela cria a necessidade cultural e também 

decide os meios de satisfazê-la. Nesse sentido, é possível dizer que os alunos das 

classes de alfabetização de jovens e adultos, em sua maioria, sofrem dupla 

discriminação. Primeiro, porque entram na escola mais tarde e, segundo, pela 

cultura trazida por eles que é, predominantemente, desprestigiada diante da cultura 

escolar.  

A escola é um local formado por uma população com diferentes grupos 

étnicos, com culturas e crenças próprias. Diante da interculturalidade existente na 

escola, é de competência dos profissionais da educação conhecer o grupo em que 

atua, elaborar, com apoio de toda comunidade escolar, um currículo que contemple 

a diversidade presente na escola. Essa ação requer de tais profissionais clareza nos 

objetivos, ou seja, no tipo de sujeitos que desejam formar. Já para os professores, 

torna-se indispensável nitidez nos resultados que pretendem alcançar, para pensar e 

desenvolver atividades que propiciem aos alunos as mesmas oportunidades, mas 

com estratégias diferentes, adequadas ao nível de desenvolvimento e ritmo de 

aprendizagem dos sujeitos.  
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Como diz Morin (2001, p. 55), “cabe à educação do futuro cuidar para que a 

ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade e que a da 

sua diversidade não apague a da unidade”. Assim, o que se deseja é uma educação 

que prime pelo desenvolvimento de valores como os da paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, da igualdade, da tolerância, do respeito a cultura do outro e da 

valorização da sua própria identidade cultural. Acredito, pois, ser esse o caminho 

para a formação e integração dos grupos subalternizados no todo social, em 

detrimento da manutenção de uma cultura consumista e instantânea estimulada e 

mantida pela globalização.  

Ao refletir sobre esses aspectos, questiono: quais os desafios do currículo 

diante da diversidade cultural?  

Segundo Silva, T. (2007), a etimologia da palavra currículo é originada do 

latim curriculum, pista de corrida. Para ele, após o curso dessa corrida, nos 

tornamos o que somos. Esse autor prossegue descrevendo o currículo a partir da 

perspectiva pós-estruturalista, para quem o currículo está envolvido por uma ação 

de poder. Selecionar uma, entre diversas possibilidades, é resultado de uma 

atuação de poder. É justamente por isso que o currículo não é neutro. Vejamos o 

que diz Silva, T. (2007) sobre a temática: 

 

O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 
amplo de conhecimento e saberes seleciona-se aquela parte que vai 
constituir precisamente o currículo. As teorias do currículo, tendo decidido 
quais conhecimentos devem ser selecionados, buscam justificar por que 
„esses conhecimentos‟ e não „aqueles‟ devem ser selecionados. (SILVA, T., 
2007, p. 15). 

 

 

Ao seguir essa mesma perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), que tratam pluralidade cultural e orientação sexual informam que “toda 

seleção curricular é marcada por determinantes e fatores culturais, sociais e políticos 

que podem ser analisados de forma isolada, para efeito de estudo, mas que se 

encontram amalgamados no social.” (BRASIL, 1997, p. 32). Nessa mesma direção, 

Souza (2007, p. 132) lembra que: 

 

Nenhuma educação é neutra, ela é sempre o resultado/produto da ideologia 
de quem a promove; por isso, o currículo, os conteúdos, o espaço 
pedagógico, os materiais didáticos, os procedimentos escolares, a estrutura 
da aula, tudo isso tem muito a ver com o tipo de educação que se deseja 
promover, com o tipo de sujeito que se deseja formar. 
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Depreende-se, então, que o currículo é elaborado a partir do seguinte 

questionamento: que tipo de ser humano se quer formar? 

 Desse modo, ele termina por responder que tipo de indivíduo é considerado 

ideal para uma determinada sociedade. Nesse sentido, o currículo busca modificar 

os sujeitos em um modelo ideal para a sociedade a que pertencem. Assim, para 

cada tipo de formação, há conteúdos diferenciados. Por isso, cada currículo possui 

subjetividades que dão conta da identidade de cada documento. Normalmente, as 

discussões em torno do currículo consideram o ponto de vista do conhecimento, 

mas Silva, T. (2007), acertadamente, nos chama atenção para o fato de o currículo 

representar os sujeitos envolvidos, porque os conhecimentos que o constituem estão 

implícitos no que somos e no que nos tornamos. Isso faz com que ele contenha, 

também, questões relacionadas à identidade.  

É fundamental atentar para o fato de que cada currículo está estruturado 

dentro de um campo teórico que dará conta do questionamento inicial, em torno de 

que tipo de sujeito será formado e dos caminhos que serão percorridos para dar 

conta de tal formação. Essas teorias traduzem a identidade e a subjetividade 

presentes no currículo. Cada um desses conceitos demonstra a forma como a teoria 

concebe a realidade, interferindo, assim, no modo de cada sujeito ver, organizar e 

estruturar. Se cada escola possui um currículo, significa dizer que cada uma delas 

atua conforme a ideologia de uma teoria. Esse currículo opera como um sistema 

mais ou menos fechado. Ele norteia o desenvolvimento do trabalho pedagógico e é 

direcionado pela formação básica comum e pela parte diversificada.  

Essas partes do currículo devem atuar de forma conjugada e transversal. 

Com isso, pode-se dizer que até a parte “aberta” do currículo já está prevista nesse 

sistema curricular, sendo, portanto, norteada por uma ideologia traduzida por uma 

teoria. Esse aspecto, por exemplo, pode ser observado na Resolução que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, que em seu art. 15, 

diz: 

 

A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, 
prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os 
tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio, independentemente do ciclo da vida no qual os sujeitos 
tenham acesso à escola. (BRASIL, 2010, p. 6). 
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Do ponto de vista da teoria crítica, uma leitura atenta dos escritos de Bourdieu 

(2008) e Silva, T. (2007) aponta a escola como reprodutora da ideologia 

predominante. Ela, em muitos casos, possui um currículo fundamentado na cultura 

hegemônica, o que também é expresso via código cultural dominante. Esse domínio 

simbólico, na maioria dos casos, estimulado pelo poder econômico, é responsável 

pela exclusão de muitos estudantes do espaço escolar, ou ainda, pela não interação 

deles com esse espaço de aprendizagem formal. 

Como vimos anteriormente, a sala de aula em estudo está localizada em uma 

ambiência fortemente marcada pela cultura afro-brasileira. O espaço do qual 

estamos falando possui, assim como toda escola, identidade própria. A sala de aula, 

mesmo sendo instalada num território diferenciado – o terreiro Mokambo – já trazia 

um currículo pré-estabelecido, aquele pensado para as turmas do Programa 

Salvador Cidade das Letras. Entretanto, no caso dessa turma, existe uma temática 

cultural sempre presente que perpassa, de forma transversal, todos os conteúdos 

através da presença dos objetos e símbolos dispostos no espaço da sala de aula, da 

sua organização caracterizada pela disposição do mobiliário, das pessoas que 

circulam nos espaço do terreiro, da presença do pai de santo da casa, dos “ilás” 

(sons, forma de comunicar específica de cada divindade) dos Nkisis, da linguagem 

oral, escrita e gestual e também dos cheiros exalados pela culinária do terreiro.  

Na minha perspectiva, a cultura local e a dos alunos podem modificar o 

currículo pré-estabelecido. Certamente, essa é uma das razões pela qual a 

professora Marta Alencar lançou, na cena transcrita, o seguinte questionamento: “O 

terreiro de candomblé alfabetiza?” Que foi seguida da seguinte resposta: “Alfabetiza, 

mas não nesse modelo, é outro modelo de alfabetização”. 

Essa reflexão de Marta ratifica o pensamento de Silva, T. (2007, p. 55), 

quando se reporta ao currículo como algo que não está envolvido somente com a 

transmissão dos conhecimentos, mas, sim como o lugar de produção e criação de 

significados articulados com as relações sociais de poder e diferença. Nesse 

sentido, a pedagogia, o currículo e a cultura guardam uma estreita relação, 

tornando-se inseparáveis.  

É nesse sentido que a Resolução que define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2010) enfoca os sujeitos como quem dá vida 

ao currículo e à escola. No art. 11 desse documento, a escola de Educação Básica é 
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concebida como “o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, 

reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes 

próprias das diferentes regiões do país”. Nesse contexto, os saberes e as 

experiências dos estudantes estarão sempre articulados com os conhecimentos 

historicamente acumulados. A cultura afro-brasileira é fruto de um processo histórico 

responsável por muitos valores civilizatórios, razão pela qual se faz necessária a sua 

inserção nas práticas curriculares. Quando isso não acontece, significa que o 

preconceito e a discriminação estão presentes.  

É importante destacar que o vocábulo “currículo” tem sido usado também 

para apontar resultados obtidos na escola que não estão explicitados nas propostas 

oficiais e que não são perceptíveis pela comunidade escolar. O que envolve o 

currículo oculto? O que o compõe? Moreira e Candau, ao dissertarem sobre o 

currículo oculto, apresentam algumas considerações importantes na tentativa de 

responder a tais questionamentos, a saber: 

 

Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve, dominantemente, 
atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e 
pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte do currículo oculto, assim, 
rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de 
organizar o espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por 
grupamentos e turmas, mensagens implícitas nas falas dos(as) 
professores(as) e nos livros didáticos. (MOREIRA; CANDAU 2007, p. 18, 
grifo do autor). 

 

Para Moreira e Candau (2007), o currículo oculto “é constituído por todos 

aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, 

explícito, contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes.” Os 

elementos de valores civilizatórios presentes no início desta seção compõem esse 

cenário o qual, associado aos relatos dos educandos sobre a experiência de 

participar de uma turma de alfabetização alocada no ambiente do terreiro de 

candomblé, produz aprendizagens sociais relevantes. Esta experiência de pesquisa 

permite constatar que o chamado currículo oculto tem uma intensa força formadora. 

Isso provoca o seguinte questionamento: Será que o “currículo oculto” é mesmo 

oculto? Mais uma vez penso tratar-se de um currículo ocultado. 

O currículo ocultado, parte integrante dos aspectos da experiência 

educacional, pode contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de 

comportamentos e sentimentos constituintes da personalidade dos educandos.  
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 Esse currículo também pode proporcionar conhecimentos, atitudes e valores 

relacionados à identificação com uma etnia ou raça, ao respeito e à tolerância 

religiosa e à cultura do outro. Tais valores são construídos via relações sociais, 

como as que acontecem na escola: entre professor e os alunos, entre coordenação 

e os alunos, entre alunos e alunas.  

Essa forma de constituição de valores é um dos fatores que permite afirmar 

que toda a comunidade escolar é responsável pela elaboração do currículo, sendo 

esse um espaço central onde todos devem atuar. Decorre daí o imperativo de 

constantes discussões e reflexões na escola a respeito do currículo, tanto o 

oficialmente desenhado e desenvolvido, quanto o dito currículo oculto. A 

participação social no planejamento dos conteúdos a serem trabalhados na escola, 

além de contribuir para a qualidade social da educação, pode assinalar resultados 

positivos na permanência dos educandos no espaço escolar. 

Daí surge o nosso papel como profissionais da educação: o de participar 

crítica e criativamente na elaboração de currículos mais atraentes, democráticos e 

partindo da realidade dos educandos. Pois, a visão tradicional do currículo tem sido 

criticada por “não levar em consideração as necessidades, os pontos de vista, as 

leituras do real que convivem nos diversos espaços de aprendizagem onde se 

desenvolvem as práticas curriculares”. Questiona-se “sua contribuição para a 

formação do estudante visando a uma atuação crítico-reflexiva na realidade com a 

qual lida” (FAGUNDES; BURNHAM, 2001, p. 39). 

Um trabalho nessa perspectiva pode promover articulações entre currículo e 

cultura. Desse modo, permite uma aproximação entre o saber científico e a 

pluralidade de valores presentes no cotidiano dos educandos, podendo, assim, 

propiciar a construção de currículos mais encantadores, que certamente trarão 

contribuições para a aquisição de resultados mais fecundos. 

Conforme Moreira e Silva (2009, p. 31), essas habilidades do currículo oculto 

e a centralidade nos conteúdos não explícitos contribuem para “absolver o currículo 

formal e oficial de sua responsabilidade na formação de sujeitos sociais”. Nesse 

mesmo sentido, Silva, T. (2007) faz um esclarecimento que considero essencial, 

quando nos referimos à atuação do currículo oculto na escola. Para ele, a expressão 

”currículo oculto” traduz uma ideia de ocultação resultante de um “ato impessoal, 

abstrato e estrutural”. Uma reflexão em torno desse pensamento me remete à 

questão do ensino da história e cultura afrobrasileira e africana na escola.  
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Nesse contexto, essa temática pode estar presente na sala de aula, via 

currículo real, de forma pensada e estruturada. Até porque, na contemporaneidade, 

os discursos têm sido cada dia mais claros em prol da convivência com as diferentes 

culturas. Mas, na prática, o que ainda se tem visto é o predomínio de uma educação 

que desconsidera as características da sociedade brasileira, que é marcada pela 

pluralidade étnica, por força de um processo histórico que contou com a contribuição 

de três diferentes grupos: portugueses, índios e negros de origem africana. 

Diante do exposto, já não faz sentido um trabalho em que a pluralidade 

cultural esteja centrada no currículo oculto ou até mesmo seja ocultada. Acredito ser 

necessário transcender esse currículo, porque a riqueza dessa temática está 

presente em nosso corpo e no cotidiano, via valores civilizatórios e práticas culturais. 

Além disso, existe um aparato legal que trata da obrigatoriedade dos estudos dessa 

temática em sala de aula.  

 

5.2 A PERSPECTIVA INTERCULTURAL DA EDUCAÇÃO        

 

Sabe-se que o mundo está vivenciando uma série de transformações 

intensas. Embora as tecnologias da informação venham apresentando contribuições 

no sentido de criar identidades culturais homogêneas, há evidências de que as 

sociedades, inclusive a brasileira, sejam cada vez mais multiculturais. A diversidade 

de culturas causa impacto também no campo da educação e, consequentemente, 

influencia as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas.  

Conforme Canen (2007, p. 93), o multiculturalismo possui abordagens 

diferentes, as quais influenciam a estrutura de trabalho educacional, a saber:  

 

a)  A visão mais folclórica e liberal, que valoriza a pluralidade cultural, mas 

se utiliza de estratégias de trabalho pontuais, como, por exemplo, 

trabalhar com receitas típicas como recurso didático, comemorar dias 

especiais como o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio etc. 

b)  Multiculturalismo crítico ou perspectiva intercultural crítica, que tem 

como foco de trabalho o questionamento da construção do preconceito 

e das diferenças.  
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Segundo Canen (2007, p. 93), essa última perspectiva “busca articular as 

visões folclóricas a discussões sobre as relações desiguais de poder entre culturas 

diversas, questionando a construção histórica dos preconceitos, das discriminações, 

da hierarquização cultural.” É importante observar que o multiculturalismo crítico tem 

sido influenciado por posturas pós-modernas e pós-coloniais que o direcionam no 

sentido de identificar, na linguagem e na elaboração dos discursos, as maneiras 

como as diferenças são construídas. Na visão pós-moderna, de uma maneira geral, 

os discursos, além de representar a realidade, a constituem. Diante da diversidade 

de termos recorrentes nos escritos sobre multiculturalismo e educação, Fleuri 

apresenta, a título de esclarecimento, a distinção entre eles, uma explicação que 

considero bastante importante: 

 

Multiculturalismo é visto como o reconhecimento de que em um mesmo 
território existem diferentes culturas. 
Interculturalismo é uma maneira de intervenção diante dessa realidade, que 
tende a colocar a ênfase na relação entre as culturas. 
Pluriculturalismo é outra maneira de intervenção que dá ênfase à 
manutenção da realidade de cada cultura. (FLEURI, 2003a, p. 27, grifo do 
autor). 

 

Nesse mesmo sentido, Collet (2006, p. 232), ao distinguir multiculturalismo e 

interculturalidade, a partir das ideias de um grupo de pesquisadores, apresenta 

considerações que merecem ser destacadas, a saber: 

 

Muitas vezes são confundidas as noções de „interculturalidade‟ e 
„multiculturalismo‟. Entretanto, alguns autores (Juliano, 1993; Falteri, 1998; 
Giacalone, 1998) fazem diferença entre elas, nos seguintes termos: 
„multicultural‟ se referiria a um dado objetivo, à coexistência de diversas 
culturas, sem, entretanto enfatizar o aspecto da troca ou da relação, 
podendo este termo ser usado, inclusive, com referência a contextos em 
que sociedades e culturas são mantidas separadas. „Intercultural‟, por outro 
lado, daria ênfase ao contato, ao diálogo entre as culturas, à interação e à 
interlocução, à reciprocidade e ao confronto entre identidade e diferença.  

 

Tais considerações explicam o motivo de a interculturalidade ter se 

transformado em uma temática relevante nos últimos anos. Contudo, considero 

importante ressaltar que foi adotada, neste estudo, a concepção antropológica de 

cultura defendida por Geertz (1978, p. 58). Conforme o referido autor, “o homem 

está amarrado a teias de significado construídas por ele, sendo a cultura essas 

teias”, assim a cultura exerce aproximação com a noção de “sistemas organizados 

de símbolos significantes que orientam a existência humana”. Assim, mesmo 
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sabendo que as culturas e identidades não são fixas, para compreender o ser 

humano, suas formas de pensar, viver e ver o mundo é fundamental conhecer a 

cultura a qual ele esta inserido. Nesse sentido, Fleuri complementa essa ideia 

afirmando que: 

 

Trata-se, portanto, do ponto de vista científico, de buscar entender nos 
fenômenos culturais, basicamente, não a similaridade empírica entre os 
comportamentos dos diferentes grupos sociais, mas a relação que 
diferentes grupos, com padrões culturais diferentes, estabelecem entre si. 
(FLEURI, 2002, p. 409, grifo do autor). 

 

Essa concepção de cultura fornece contribuições para a discussão das 

relações interculturais no campo da educação, pois, conforme as ideias do referido 

autor: 

 

As relações interculturais se constituem não apenas entre grupos e sujeitos 
de identidades culturais diferentes, mas na própria formação de cada sujeito 
e de cada grupo na medida em que suas ações e manifestações adquirem 
significados ambivalentes ao se referirem simultaneamente a padrões 
culturais diferentes. (FLEURI, 2002, p. 409). 

 

Assim, essa forma de compreender a relação intercultural entre os grupos 

sociais requer uma educação que atue na perspectiva de integrar os sujeitos e suas 

distintas culturas, não havendo, então, espaço para práticas curriculares de caráter 

monocultural. Nesse contexto, o cuidado com a formação de educadores atentos às 

diferenças culturais presentes no cotidiano da sala de aula torna-se fundamental. 

Conforme Fleuri (2000, p. 12): 

 

Educador, neste sentido, é propriamente um sujeito que se insere num 
processo educativo e interage com outros sujeitos dedicando particular 
atenção às relações e aos contextos que vão se criando, de modo a 
contribuir para a explicitação e elaboração dos sentidos (percepção, 
significado e direção) que os sujeitos em relação constroem e reconstroem.  

 

Diante do exposto, a educação intercultural constitui-se numa forma 

diferenciada de dialogar com o processo de ensino-aprendizagem. Posiciona-se 

contrariamente à aprendizagem pautada em valores homogeneizantes. Sustenta-se 

nas relações e contextos culturais que elaboram e reelaboram os significados 

sociais dos grupos envolvidos.  
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Com base nas informações de Candau (2003), afirmo que a perspectiva 

intercultural em educação é uma corrente pedagógica que surgiu há mais de trinta e 

três anos, nos Estados Unidos. Sua origem se deve aos movimentos de algumas 

minorias, especialmente a negra, através de suas reivindicações. Houve, então, 

protestos antidiscriminatórios, os quais ganharam força e se estenderam por países 

ocidentais. Os grupos manifestantes almejavam pressionar os poderes públicos em 

prol da recuperação de sua identidade cultural, inclusive reivindicando que a escola 

considerasse suas distintas línguas e culturas. 

Segundo Fleuri (2003b), na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu 

fenômeno idêntico a esse. Isso aconteceu porque, nesse período, a Europa recebeu 

imigrantes para desenvolver atividades de reconstrução do que foi destruído pelo 

conflito militar. Assim como nos Estados Unidos, predominava na Europa o ideal da 

igualdade entre os homens. Desse modo, era defendido o entendimento de que 

acentuar as diferenças poderia reforçar desigualdades, segregação e exclusão. Mais 

tarde, houve conflitos por motivos raciais, e o governo inglês resolveu reduzir o 

direito dos imigrantes e tentou integrar os recém-chegados à cultura britânica. A 

pedagogia predominante era a compensatória, que estimulava os imigrantes a 

abdicarem da cultura de origem, tida como deficiente. 

De acordo com as informações desse autor, mesmo com as medidas 

compensatórias – caracterizadas pelo desenvolvimento de trabalhos que buscavam 

a integração via reconhecimento da importância da abertura de espaço à 

diversidade, com o intuito de promover “clima de respeito mútuo e tolerância” –, a 

consideração da diferença cultural como riqueza estava ainda distante (p.19). Na 

Europa, a relação entre culturas diferentes tem sido apreciada como fator 

pedagógico.  

Conforme Fleuri (2003b), devido ao contexto em que foi originada, a 

educação intercultural adquiriu a função de possibilitar a integração entre culturas. 

No plano da educação escolar formal, a prática pedagógica se organiza de modo a 

destacar os conteúdos e os saberes associados à vida cotidiana dos sujeitos e suas 

experiências. Nesse cenário, a forma como os indivíduos em formação 

compreendem o mundo ganha centralidade na prática pedagógica.  

Nesse sentido, Fleuri (2003b, p. 19) afirma que “[...] tal deslocamento de 

perspectiva, que legitima a cultura de origem de cada indivíduo, traz consequências 

para a elaboração dos métodos e das técnicas de ação pedagógica e de 
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transmissão da cultura oficial”. Assim, essa forma de organizar didaticamente a 

educação requer análise dos modelos de conhecimento, de avaliação e dos 

comportamentos desenvolvidos nas instituições escolares.  

Para Candau (2003), na América Latina, a preocupação intercultural surge a 

partir de outro contexto, o qual está relacionado às populações indígenas, pois, a 

partir daí, passa-se a prestar atenção, de forma mais adequada, aos diferentes 

grupos sociais e culturais subalternizados. Nesse sentido, Fleuri (2003b) informa que 

as propostas de atividades interculturais surgiram especialmente a partir da 

necessidade de valorização das identidades indígenas, em defesa dos seus direitos.  

Foram muitas as lutas indígenas na América Latina, vinculadas à 

reivindicação de territórios ocupados por eles e por seus antepassados. O direito de 

ter garantida uma educação que respeitasse suas línguas e culturas também integra 

as reivindicações desse grupo social. A Constituição Federal de 1988 garantiu 

educação escolar diferenciada, bilíngue e intercultural para as comunidades 

indígenas, sendo, dessa forma, um marco no redirecionamento nas relações entre o 

Estado Brasileiro e essas sociedades.  

Processo semelhante vem ocorrendo com os movimentos afro-brasileiros. 

Após anos de lutas e resistência pela preservação de suas identidades, esse 

segmento da sociedade também tem tido suas conquistas. Na Bahia, o candomblé, 

a capoeira, os blocos baianos afros e de afoxés, as irmandades religiosas e as 

ações do Movimento Negro Unificado são símbolos dessa resistência e luta. Tanto 

as ações afirmativas que instituíram a política de cotas para negros nas 

universidades públicas, quanto a promulgação da Lei 11.645/08, que alterou a Lei 

9.394/96 (LDBEN), tornando obrigatório o estudo das histórias e culturas afro-

brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental das redes públicas e 

privadas de ensino, são exemplos dessas conquistas de direito à identidade e ao 

reconhecimento da diversidade cultural. 

Fleuri (2003b, p. 18), ao discorrer sobre o amadurecimento da sensibilidade 

para com o tema das diferenças culturais, diz ser essa uma conquista recente. Ele 

informa que: 

 

Um documento da UNESCO, „a Declaração sobre raça e os processos 
raciais‟, aprovada e proclamada pela Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em sua 
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20ª reunião, realizada em Paris em 27 de novembro de 1978, foi um dos 
primeiros textos a propor os conceitos fundantes da educação intercultural. 

 

Entretanto, o referido autor ressalta que o “problema do encontro e do conflito 

entre culturas é antigo” (p. 18), e as perspectivas etnocêntricas têm sido tomadas 

como base para a solução e enfrentamento dessa problemática. Ele analisa esse 

fato e, a partir daí, critica, no mundo ocidental, o fato de a cultura europeia ter sido 

apreciada como “natural e racional”, edificando-se como “modelo da cultura 

universal” (p. 18). Para ele, isso faz com que as outras culturas sejam consideradas 

inferiores, fato que justifica a colonização cultural.  

Conforme Fleuri (2003b, p. 18), a educação, em especial a escolar, tem sua 

parcela de contribuição no agenciamento da “relação entre culturas com poder 

desigual (colonizadores x colonizados; mundo ocidental x mundo oriental; saber 

formal x saber informal cotidiano; cultura nacional x culturas locais etc.)”. Penso que 

ações desse tipo contribuem para a conservação e propagação de posturas 

etnocêntricas. Em muitos casos, tais posturas interferem nas práticas curriculares 

desenvolvidas nas salas de aula. 

No Brasil, a perspectiva intercultural da educação começa a ganhar corpo no 

momento em que é crescente a discussão em torno do direito à igualdade. Trata-se 

de um contexto de conquistas de muitos grupos sociais (índios, crianças, negros, 

idosos, gays, lésbicas, transexuais e bissexuais, entre outros), um momento em que 

não se tem uma identidade fixa ou permanente, como afirma Hall (2005), e, sim, 

identidades em constantes transformações. Nesse contexto, a escola está em busca 

de encontrar formas de trabalhar de modo a reconhecer e valorizar as diversidades 

culturais desses diferentes grupos subalternizados e excluídos. 

Tomando como ponto de partida a o pensamento de Hall (2005) ao assegurar 

que a identidade é construída historicamente, e não biologicamente, volto um pouco 

na história para refletir sobre o processo civilizatório da nação brasileira. Ele foi 

construído com base nas relações interétnicas que produziram uma dolorosa e 

trágica história, especialmente para os grupos indígenas e afro-brasileiros, como 

informa Candau (2003, p. 01).  

Assim, a história do Brasil é fortemente marcada pela escravidão, forma atroz 

de eliminação da alteridade. Nesse contexto, as experiências particulares do outro 

(índios, negros africanos e afro-brasileiros) não eram valorizadas e preservadas pelo 
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colonizador europeu e seus descendentes. Talvez seja por esse motivo que ainda 

encontramos, em nossas salas de aula, educandos que demonstram não 

reconhecer e valorizar sua própria cultura. 

Essa é uma das razões de os pressupostos teóricos que orientam a educação 

escolar apontarem, cada vez mais, a necessidade de práticas pedagógicas que 

tomem a cultura do estudante como ponto de partida no processo de aquisição do 

letramento escolar. Nesse sentido, torna-se importante destacar que, no Brasil, os 

movimentos de cultura popular, em 1950, denominados posteriormente de educação 

popular, contribuíram expressivamente para o desenvolvimento de ações educativas 

que tivessem a cultura popular como base. Nesse cenário, destaco a proposta 

desenvolvida pelo professor Paulo Freire, no início da década de 60, que tinha o 

intuito de promover a educação de adultos fundamentada na cultura. Freire (1981, p. 

19), ao falar sobre a prática realizada nos círculos de cultura, salienta que as 

reações orais dos estudantes “devem ser transformadas em textos, que, entregues 

aos alfabetizandos, passam a ser por eles discutidos”. Ele assevera que essa prática 

nada tem a ver com aquela da concepção bancária de educação, baseada na 

transmissão passiva, repetição e na memorização dos conteúdos. 
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6 A SALA DE AULA, O PROFESSOR E AS PRÁTICAS CURRICULARES:  

   CRENÇAS E ATITUDES 

 

O trabalho com Pluralidade Cultural se dá a cada instante, exige que a 
escola alimente uma „Cultura da Paz‟, baseada na tolerância, no respeito 
aos direitos humanos e na noção de cidadania compartilhada por todos os 
brasileiros. O aprendizado não correrá por discursos, e sim num cotidiano 
em que uns não sejam „mais diferentes‟ do que os outros. (BRASIL, 1997,p. 
117). 

 

Nesta seção serão apresentadas algumas considerações sobre as práticas 

curriculares que permearam essa classe de EJA. Apresento também algumas 

reflexões sobre a sala de aula e os aspectos que levaram à sua implantação no 

espaço do terreiro Mokambo. É estabelecido um diálogo com a Professora Marta 

Alencar, que explica o processo de gestão e implementação dessa iniciativa. Essa 

seção conta, ainda, com depoimentos de Jandira (coordenadora das turmas de 

terreiro), de Tata Anselmo e dos estudantes, os quais expõem pontos de vista sobre 

os significados dessa turma e do trabalho em meio a tamanha diversidade. A voz 

dos educandos traduz, também, o que significou, para eles, o retorno à sala de aula. 

 

Cena 5 – Considerações dos estudantes sobre a sala de aula no espaço do 

terreiro 

 

Cenário: Barracão do terreiro Mokambo  

 

Contexto: Gravação da entrevista para esta pesquisa 

 

Protagonistas: a pesquisadora e D. Cristina 

 

Pesquisadora: – E o que você acha do espaço da sala de aula estar situado num 

terreiro de candomblé?  

D. Cristina: – Eu acho bom. Sabe por quê? Porque muitas pessoas ainda têm 

muito preconceito com a religião da gente, muito preconceito com o candomblé. É 

uma religião como outra qualquer, como o católico, [...] então mostra que não é 

nada que do que muitas pessoas pensam. Que a gente também é da paz, é 

cidadão da vida, gosta de ajudar as pessoas, dá a mão, pra eles verem que o 
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candomblé também tem pessoas que são humanas, gostam de fazer o bem 

também como nas outras religiões. 

Pesquisadora: – E vocês já discutiram em algum momento isso em sala de aula?  

D. Cristina: – Não. Não teve nem tempo, nem tempo. Eu vou até falar com o 

professor, porque tem gente aí pra falar sobre isso, que a gente tem de lutar 

também, lutar pra mostrar que a gente, como é que é, a gente é humana, que a 

gente gosta de fazer o bem, como Tata aqui. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho 

de ser filha de santo dele, porque ele ajuda as pessoas mais fracas, ajuda a gente, 

não tem preconceito. A gente só tem nossa religião, respeita a dos outros, e quer 

que as pessoas também respeitem a nossa religião, porque ainda existe muito 

preconceito. 

 

Salvador, noite de 18 de agosto de 2010. 

 

D. Cristina relatou que existe muito preconceito com a religião do candomblé. 

Sua opinião é semelhante à de D. Maria de Lourdes, para quem “o espaço da sala 

de aula no terreiro contribui para quebrar o tabu e o preconceito”. A narrativa de D. 

Cristina ao dizer “Eu vou até falar com o professor, porque tem gente aí pra falar 

sobre isso”, demonstra também o seu entendimento de que é importante falar sobre 

o preconceito religioso na sala de aula para que as pessoas respeitem o candomblé. 

Mas, para isso, é necessário que as pessoas sejam preparadas e familiarizadas com 

a cultura do terreiro, pois na fala de D. Cristina mostra que os seguidores do 

candomblé, do mesmo modo que os das outras religiões, pregam a virtude da 

bondade no desenvolvimento da espiritualidade.  

Sobre a questão da sala de aula no terreiro de candomblé e de suas vivências 

nesse espaço de aprendizagem, D. Tereza tece as seguintes considerações: 

 

Eu sou católica, não critico o candomblé porque eu acho também uma festa 
muito bonita, entendeu? Eu acho que cada pessoa segue a religião que 
quer. Por exemplo, a minha colega Vitória, quando eu disse: „Vai lá em Seu 
Anselmo, vai ter aula...‟ Aí, ela: „Vou não, porque tem candomblé, tem isso, 
tem aquilo, aqueles negócios que tem lá...‟ Então, eu disse: „Mas não vai ter 
nada a ver, a gente vai estudar‟. E é tanto que sempre a gente vem para a 
aula aqui, mas não envolve a gente com as coisas, você só vai participar se 
você quiser, aqui ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Aí, por 
exemplo, quando tem festa aqui, você vai... A aula acaba mais cedo e as 
coisas dele são todas separadas, é lá é lá e cá é cá. Quando tem as 
festinhas da gente aqui, também o pessoal não se mistura, só quando a 
gente convida, venha participar do aniversário da gente, coisas assim, 
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entendeu? Eu acho assim, eu que não sou muito de vir, mas quando dá eu 
venho, eu já vim para festa aqui, já comi caruru, não vejo nada demais, eu 
acho tudo normal. É como se fosse qualquer religião, então, cada um 
frequenta a religião que quer, não é? E eu não vejo nada demais a gente ter 
aula aqui no terreiro, não, pelo contrário. A gente tem que ver que aqui deu 
oportunidade de a gente aprender a ler e escrever, foi um projeto muito 
bonito. Mas eu não tenho nada contra, eu até gosto, eu vejo normal. 
Continuou a mesma coisa, não mudou... Quero dizer, não acrescentou 
nada, porque não mudou nada, nem me atrapalhou em nada. É como se... 
Assim, não interferiu em nada na minha vida, entendeu? Eu não vejo nada 
demais, não. 

 

Nessa classe, a diversidade também esteve presente nas reações dos 

estudantes com relação ao espaço da sala de aula. As trocas interculturais foram 

constantes, mas não demonstraram exercer influência no desenvolvimento da 

prática do letramento escolar. A narrativa de D. Tereza mostra a forma de diferenciar 

o que é do terreiro, da religião, do sagrado, do que é da sala de aula. Fica 

evidenciada a sua percepção da sala de aula como um espaço não sagrado, fator 

que considero importante numa educação que pretende respeitar o princípio da 

laicidade. Entretanto, esse diálogo entre as estudantes demonstra a compreensão 

de que o funcionamento da sala de aula dentro do terreiro favoreceu a quebra de 

preconceitos.   

Nesse sentido, o professor pode, por meio da oralidade e da memória social, 

incluir a história de vida dos educandos na prática pedagógica. Através dela, poderá 

ocorrer a produção de sentidos e representações, o que, de forma sublime, revela os 

valores civilizatórios e as identidades presentes no cotidiano dos estudantes. Tais 

aspectos podem ser objeto de reflexão a partir do fragmento da narrativa de D. 

Dalva, estudante negra de 70 anos, ao falar sobre a convivência com a diversidade 

religiosa (candomblé, católicos e evangélicos) numa mesma sala de aula: 

  

[...] para mim, é tudo uma coisa só, [...] eu acho que é a mesma coisa. Isso 
é bobagem, porque eu sou, realmente eu sou do terreiro, também do 
terreiro sou filha, então é sempre assim... Um aniversário meu, se tem um 
aniversário, eu vou na Igreja do Bonfim, eu vou na Nossa Senhora da 
Conceição, está entendendo? [...] Na realidade, eu era católica mesmo, não 
era do negócio [...] de candomblé. E, hoje, depois de alguns anos passei a 
ser. Eu não desfaço do candomblé, porque é de onde eu sou, e nem 
também da lei católica, porque eu gosto da lei católica, eu vou em romaria a 
Bom Jesus da Lapa. Isso não importa... Quando nada, Bom Jesus da Lapa 
é um orixá, não é isso? Ele é um orixá. Bom Jesus da Lapa é Oxalufã. 
Então, a gente está, sim, no terreiro.  
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A história de D. Dalva também revela a diversidade cultural e religiosa 

presente na sala de aula. A estudante, ao falar de suas vivências, aborda com 

naturalidade aspectos relacionados ao sincretismo religioso. Vale salientar o 

enriquecimento das aprendizagens desenvolvidas nesse espaço devido aos 

múltiplos saberes presentes nas histórias de vida dos educandos. Daí a importância 

de o educador desempenhar a sábia tarefa de fazer com que essa diversidade seja 

instrumento de uma prática pedagógica que vise, acima de tudo, ao respeito às 

diferenças. 

Essas diferenças poderão ser problematizadas para possibilitar a (re) 

construção de identidades. Entendo, do mesmo modo que Hall (2005), que os 

sujeitos atuais são compostos de várias identidades. E, com o objetivo de respeitar e 

promover a convivência saudável entre os envolvidos no projeto turmas de terreiro, 

houve a preocupação dos gestores ao selecionar tanto a pessoa que iria coordenar 

as turmas, quanto os professores alfabetizadores. Nesse sentido, Jandira Santana 

tece as seguintes considerações sobre o critério adotado, pelo FIEMA, na escolha 

da coordenadora para as turmas de terreiro: 

 

O FIEMA teve a preocupação de colocar uma coordenadora que fosse 
exatamente de candomblé, certamente porque ela vai respeitar esse 
ambiente, vai ter uma sensibilidade maior com os espaços e com as 
pessoas do terreiro, vai saber como chegar. Porque, dentro do terreiro, 
como em outro espaço religioso tem suas necessidades, tem que ter seus 
cuidados.

41
 

 

Segundo a professora Marta Alencar, uma das idealizadoras do projeto 

turmas de terreiro, “se a gente for observar bem, os terreiros de candomblé também 

têm uma história de alfabetização”. Ela relembra ainda que:  

 

[...] se você for ver a história de educação do negro no Brasil começa com a 
alfabetização lá no Teatro Experimental do Negro em São Paulo. Em 1930, 
a Frente Negra trabalhava com alfabetização de terreiros ou alfabetização 
de adultos. Então, se você for para a História do Brasil, embora, na 
caderneta da história da educação no Brasil, essa parte é sumida, 
principalmente essa história de educação de jovens e adultos, vai ver que o 
Movimento Negro começa a pensar na educação de jovens e adultos lá pra 
1930. Então, as associações, as irmandades e os terreiros também eram 
lugares de alfabetização.

42
 

                                                           
41

 Entrevista concedida por Jandira, cordenadora pedagógica das turmas de terreiro,  para este 
trabalho no dia 15 de dezembro 2010 no Centro de Estudos Afro-Orientais.  

42
 Entrevista concedida por Marta Alencar,  para este trabalho, no dia 15 de dezembro 2010, na sua 
residência.  
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Embora, durante esta pesquisa, não tenha encontrado registros bibliográficos 

de turmas de alfabetização de adultos em terreiros de candomblé, na fala da 

professora Marta, percebe-se, então, que, fora do sistema formal de educação, os 

terreiros já possuíam iniciativas de projetos sociais, inclusive de alfabetização. 

No tocante à instalação da classe de EJA no terreiro, a coordenadora 

pedagógica da turma, Jandira, tece as seguintes considerações:  

 

Há uma grande dificuldade para que pessoas que estão precisando se 
alfabetizar sejam alfabetizadas, por causa da distância das escolas de sua 
casa. Muitas comunidades não têm escolas que atenda esse programa, 
como no Trobogy não tem escola municipal nem estadual. Então, foi uma 
grande ideia pensar esse projeto nessa comunidade.  

 

Para Jandira Santana, a pluralidade presente nessa sala de aula se constituiu 

num 

 

[...] momento único, eu não sei se outra religião teria essa receptividade, ter 
toda essa diversidade em um mesmo espaço. Quando eles vão para um 
terreiro de candomblé, eles vão ser alfabetizados, não para ser 
catequizados. A gente não quer catequizar ninguém, a gente quer fazer com 
que eles percebam a importância deles dentro da sociedade e, para isso, 
eles precisam saber fazer uso da leitura e da escrita, e isso é o mais 
importante. Quando eles chegam, começam a visualizar... Porque eles 
visualizam aquele movimento do terreiro quando tem festa. Eles estão no 
barracão e percebem que tá tendo alguma coisa lá e começam a perceber 
que existem pessoas da comunidade, outras pessoas, pessoas brancas, 
pessoas negras, pedindo paz, pedindo melhoria, pedindo mudança, saúde... 
Eles começam a perceber que ali ninguém tá matando ninguém ou 
violentando ninguém... Isso não é um aprendizado? Claro, claro que é um 
aprendizado. 

 

Nesse sentido, Tata Anselmo, ao ser questionado sobre a existência de uma 

possível articulação entre a pedagogia do terreiro e a da sala de aula, diz: 

 

Eu não acredito que tenha tido uma articulação... Você, quando está num 
ambiente e as coisas acontecem à sua volta, você não é mudo, não é 
surdo, você tem que interagir. As pessoas estavam tendo aula... Se fosse 
um dia de ter obrigação no terreiro, os alunos presenciavam um chegar, 
tomar a benção a outro, se abraçavam, entendeu? Eles ficavam meio 
assim, sem entender o que era, mas, a partir da terceira vez, eles já 
começavam a entender a hierarquia e a respeitar a hierarquia dentro do 
candomblé. É aquilo que a gente já encontrou e continua, é uma forma de 
respeito que eles levavam para casa, porque hoje a estrutura da família na  
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sociedade está toda quebrada, e o candomblé tem isso, por exemplo, da 
pedagogia do exemplo que é muito próprio dos terreiros de candomblé. 
Então, é claro que eles não poderiam passar despercebidos... Não é 
possível que eles não tenham observado alguma coisa dessa vivência pra 
sobrepor às vivências pessoais deles.  

 

Para Tata Anselmo, essas aprendizagens são importantes, pois, “a partir do 

momento que eles vivenciam aquelas relações, percebem que não há nada de mal, 

não existe diabonização nenhuma... Pelo contrário, hoje, nas casas de candomblé, 

ainda se pede a benção ao pai e a mãe...”. 

Nessa mesma perspectiva, Jandira, ao relatar a importância do projeto das 

turmas de terreiro, aponta que:  

 

[...] uma das coisas mais importante que aconteceu foi a quebra do 
paradigma, aquela quebra do pré-julgamento. Muitos alunos disseram que 
eles tinham medo de ir ao terreiro, porque eles achavam que o terreiro era 
um espaço macabro, era isso, era aquilo... E, a partir desse projeto, eles 
viram que o terreiro nada mais é que um local onde você cultiva uma 
espiritualidade, sua fé, sua crença.  

 

De um modo geral, ao refletir sobre esses depoimentos, fica evidente que os 

organizadores e gestores dessa classe de EJA concordam que o fato de o Projeto 

atender não somente à comunidade do terreiro gerou um aprendizado por parte dos 

alunos, o que possibilitou a quebra de preconceitos com relação ao espaço do 

terreiro. Apontam também para a ocorrência de trocas interculturais: “Então, essa é 

a troca: você aprende, você transforma um pouquinho, e a gente colhe um 

pouquinho um do outro e a gente vai se conquistando...”, diz Jandira. Outra 

característica marcante reside no fato de esse Projeto ter trazido para os estudantes 

a chance do retorno à sala de aula. Isso mostra o caráter plural da EJA e ratifica os 

terreiros de candomblé, também, como ambientes políticos e de aprendizagem, o 

que nos reporta aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 57), 

quando afirma que “ensinar a pluralidade é viver a pluralidade”.  
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6.1 O PROFESSOR ALFABETIZADOR, SUAS NARRATIVAS PESSOAIS E  

      PROFISSIONAIS 

 

Fotografia 9 – A coordenadora pedagógica Jandira e o professor Pedro Henrique 

 

Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

 

A classe em estudo contou com um professor alfabetizador cujo nome é 

Pedro Henrique. Ele tem dezoito anos, é estudante do Curso de Biologia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), morador do mesmo bairro onde funciona a 

turma. Pedro declarou-se pardo e é um dos filhos de santo mais jovem do terreiro 

Mokambo. Essa foi sua primeira experiência com sala de aula e também como 

professor alfabetizador. No excerto da narrativa43, Pedro Henrique relata como se 

tornou professor dessa turma:  

 

Me tornei professor dessa turma, substituindo uma outra pessoa que não 
estava com todos os documentos solicitados pelo projeto em mãos, já que 
estes se encontravam no Rio de Janeiro. A partir daí, por ser filho de santo 
do terreiro, e por apresentar maior disponibilidade, fui convidado e aceitei o 
convite. O processo foi iniciado com a formação inicial, num período de uma 
semana, às tardes, no Colégio Severino Vieira. Na formação inicial, o 
conteúdo baseava-se em desenvolvimento de atividades que poderiam ser 
desenvolvidas com os alunos posteriormente, e tratava também do histórico 
da educação, enfatizando o ensino para jovens e adultos.  

 

                                                           
43

 A entrevista com o professor Pedro Henrique aconteceu no dia 25 de janeiro de 2011.  
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Como vimos anteriormente, o Programa Salvador Cidade das Letras prevê, 

em sua estrutura, dois tipos de formação para os alfabetizadores: inicial e 

continuada. A seguir, o professor Pedro conta como foram desenvolvidas as 

atividades de formação continuada:  

 

As formações continuadas ocorriam sempre às sextas feiras alternadas, à 
noite. Nesses encontros, eram abordados alguns temas que já tinham sido 
abordados durante a formação inicial, bem como relatos de professores, 
que traziam experiências da sua turma, para que fosse discutido entre os 
demais. Essas reuniões eram acompanhadas pelos coordenadores de 
turma, que coordenavam também as atividades desenvolvidas. 

 

Ao avaliar a formação inicial, que foi realizada antes do início das aulas, e a 

formação continuada, desenvolvida ao longo dos sete meses de duração da turma, o 

professor Pedro Henrique, no excerto a seguir, diz que elas tiveram fundamental 

importância para o desenvolvimento da sua prática pedagógica. Vejamos as razões: 

 

As formações foram de importância fundamental, principalmente para mim, 
como iniciante, pois foram o meu norte nesta experiência. Foi do conteúdo 
abordado nessas reuniões e da vivência de professores com mais tempo no 
EJA, que pude tirar muitas lições para minha prática em sala de aula. 

 

Devido à sua interação e aos estímulos constantes com a turma, os 

estudantes demonstraram ter um carinho muito grande pelo docente, como é 

possível constatar através do trecho da narrativa de D. Tereza: 

 

Ele é uma pessoa maravilhosa, ele dá espaço para a gente pensar e fazer o 
que a gente quer, não é? Aí, por exemplo, se eu estou fazendo uma 
atividade, não estou entendendo o que é, aí eu falo: „Professor, eu não 
quero fazer mais não.‟ „Não quer fazer, não é? Mas vai fazer, vai fazer‟. Ele 
insiste, então ele assim... ele dá muita força a gente, entendeu? Ele se dá 
muito para a gente aprender. [...] Quando chega assim uns nomes 
complicados que a gente não está conseguindo desenvolver, falar, a gente 
fala assim: „Ah! não quero ler...‟ E ele: ‟Mas vocês vão ter que ler, porque 
tudo na vida tem o bom e tem o ruim, então vocês só querem saber do 
bom... E o ruim, não vai entrar na cabeça de vocês, não é? Então vocês têm 
que aprender a ler o bom e o ruim, o facinho e o complicado, porque, daqui 
para frente, é assim: se vocês forem estudar a cada dia que passa, vocês 
vão aprender coisas diferentes...‟ 

 

Observei, durantes as aulas, que o “facinho”, referido por D. Tereza, são as 

palavras em que as sílabas são formadas pela sequência consoante e vogal 

(palavras canônicas). Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 82), a sílaba consoante 

vogal (CV) é considerada canônica, porque é constituída por uma consoante e por 
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uma vogal. Por sua vez, a estrutura silábica não canônica é considerada como mais 

difícil para o alfabetizando no processo de apropriação da língua escrita. 

 Mesmo tendo feito a formação inicial para alfabetizador do Programa 

Salvador Cidade das Letras, Pedro Henrique, ao relatar como se sentiu no primeiro 

dia de aula, disse ter ficado sem saber o que e como fazer. Comparou a sensação 

dessa experiência com as expectativas que seus alunos poderiam estar elaborando 

no primeiro dia de aula. Ele imagina que os alunos podem estar se sentido assim: 

“Ai meu Deus! Vou para a escola! Meu primeiro dia de aula... Faz tanto tempo em 

que eu não vou à escola. O que eu vou fazer na escola?”  

A narrativa do docente chamou a minha atenção para um sentimento cuja 

presença é de fundamental importância no cumprimento de uma prática educativa 

pautada na humanização. Especialmente as práticas pedagógicas dos educadores 

populares, que lidam, em muitos casos, diretamente com a desigualdade social 

inerente aos efeitos tanto da globalização, quanto de todo um processo civilizatório 

que se organizou antes desse movimento econômico, cultural, político e social. 

Assim, ele diz:  

 

Experiência maravilhosa, que só veio a acrescentar ao meu currículo e à 
minha formação como ser humano e cidadão. Aprendi a dar mais valor ao 
que temos, e me sensibilizar mais com problemas alheios, valores que nos 
passam despercebidos no mundo atualmente. Aprendi que ninguém sabe 
tão pouco que não possa ensinar alguma coisa, e que ninguém sabe tanto 
que não possa aprender mais um pouco. Essa foi a grande lição para mim, 
como alfabetizador dessa turma. 

 

O docente expõe, ainda, que os estudantes podem ter aprendido um pouco 

com ele, porém ele confessa ter aprendido muito mais com a experiência dos 

discentes, por serem todos mais velhos que ele. Assim, utilizou-se da escuta 

constante para a aquisição de novos aprendizados: 

 

A minha turma, na sua maioria, eram de pessoas mais velhas do que eu, e 
com idade de serem minhas mães, pais, ou até mesmo avós. Com isso, 
aprendi um pouco do cotidiano dessas pessoas, e de que modo eles se 
sentiam por não terem o domínio da leitura e escrita, e como esse 
empecilho dificultou a vida deles, até aquele momento. Pude imaginar o 
quão difícil foi, e me coloquei no papel deles, alfabetizandos, e pude, desta 
forma, valorizar todas as oportunidades que a mim foram dadas.  

 

Outro ponto relevante na fala do professor Pedro Henrique é o fato de ele se 

colocar como aprendiz do cotidiano dos seus educandos e pôr-se no lugar do ser 
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que aprende. Além disso, considero interessante o fato de essa articulação 

intercultural ter possibilitado trocas e aprendizagens significativas para todos os 

envolvidos. Esses fatos demonstram um afastamento da concepção “bancária”44 de 

educação. 

Sobre o livro didático, de uma maneira geral, o professor comentou que os 

temas apresentados são interessantes e bons de serem trabalhados, pois envolvem 

a realidade do educando. O docente utilizou outro material com o estudante que 

ainda estava em processo de conhecer as letras. Além do alfabeto móvel, ele 

também recorreu a outro livro que trazia atividades mais específicas para o nível em 

que o educando se encontrava.  

Conforme o professor Pedro Henrique, durante o processo de alfabetização, 

na sua prática pedagógica, ele teve a preocupação de associar os eventos de 

letramento social (as vivências, os saberes experienciais relacionados com a leitura 

e a escrita do cotidiano dos educandos) com o letramento escolar (atividades 

pedagógicas relacionadas à leitura e a escrita). Assim, conforme professor Pedro 

Henrique: 

 

Desde o início, este ponto do letramento foi abordado, fazendo relações do 
conhecimento obtido na vivência (cálculos mentais, leitura de imagens), 
com o domínio da leitura e escrita propriamente dito. Deste modo, nunca foi 
desprezada nenhuma forma de conhecimento que o aluno mostrava ter, 
sendo este conhecimento aprimorado e ampliado com as formalidades da 
leitura e escrita.  

 

Na perspectiva do professor, as práticas de letramento escolar e social 

desenvolvidas nessa turma articularam-se com o (re)conhecimento dos aspectos 

referentes à diversidade cultural, em especial à cultura afro-brasileira. Coforme 

informou o docente esse trabalho ocorreu no início do projeto. “Entre outras 

atividades propostas pela coordenadora, a fim de levantar e associar este tema com 

os demais, foram realizadas leituras de textos referentes à temática da cultura afro-

brasileira, culinária, costumes entre outros.” 

Embora não tenha presenciado a execução dessas atividades, percebo a 

realização desse trabalho como de fundamental importância, pois significa um passo 

importante nas práticas curriculares da EJA. Mas ainda é necessário intensificá-lo, 

                                                           
44

 Neste estudo, a concepção “bancária” de educação é tomada do mesmo modo que nas palavras 
de Freire (2004, p. 58). Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem.  
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fazer essa temática perpassar todas as áreas do conhecimento até a conclusão do 

projeto. Como determina a Lei 10.639/03 no artigo 26-A, inciso 2º:  

 

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 2003). 

 

 Como propõe Santomé (1995, p. 176) “[...] a educação obrigatória tem que 

recuperar uma de suas razões de ser: a de ser um espaço onde as gerações se 

capacitem para adquirir e analisar criticamente o legado cultural da sociedade”. Para 

esse autor, “é preciso que o aluno possa compreender bem quais são as suas 

diferentes concepções do mundo que se ocultam sob cada uma delas e os principais 

problemas da sociedade a que pertencem”  

Após o docente apresentar o que significou, para ele, atuar nessa classe de 

alfabetização e expor suas experiências profissionais, serão descritos, a seguir, 

aspectos referentes à organização do trabalho pedagógico. Tais descrições são 

importantes, para proporcionar uma visão, mesmo que panorâmica, de como esse 

trabalho estava estruturado na turma do terreiro Mokambo. 

 

6.2 O TRABALHO PEDAGÓGICO NA CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO DE  

      ADULTOS NO TERREIRO MOKAMBO  

 

No período de realização deste estudo, as aulas iniciavam-se às dezenove 

horas e eram concluídas por volta das vinte e uma horas e trinta minutos; a turma 

funcionava de segunda a quinta-feira. Havia sempre um diálogo envolvendo todos 

os presentes, o qual, muitas vezes, era iniciado pelos educandos e o professor, ao 

chegar, ia aos poucos se inserindo. Nessas ocasiões, o grupo conversava 

livremente sobre os acontecimentos do bairro, sobre as “festas” do terreiro (quem 

participava contava como foi; nesse relato eram abordados aspectos do tipo: quem 

estava presente, a beleza da ornamentação, os pratos oferecidos nas festas dos 

Nkisi, as roupas, entre outros). Algumas vezes, o docente aproveitava esse 

momento para dialogar sobre a importância da frequência dos educandos às aulas e 

solicitava também informações sobre os motivos da ausência daqueles que, 

porventura, houvessem faltado à aula anterior. 
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As aulas nessa turma consistiam em práticas pedagógicas que intercalavam o 

atendimento coletivo com a intervenção individual. O ato de verbalizar a dúvida 

gerava aprendizado para toda a classe. O estudante que se encontrava na fase 

inicial do processo de alfabetização não explanava suas dúvidas em voz alta: 

permanecia a maior parte do tempo calado, às vezes solicitava esclarecimentos à 

colega que sentava sempre a seu lado. As solicitações de esclarecimento, quando 

feitas em voz alta, possibilitavam a troca de experiências e a socialização de 

conhecimentos entre os educandos e deles com o alfabetizador. 

Língua portuguesa, Matemática e Geografia eram as disciplinas mais 

trabalhadas. O livro adotado para essa turma trazia textos informativos, mitos, 

parlendas como: 

 

Texto I: Informativo 
 
A descoberta do guaraná 
 
O guaraná, esse tão popular refrigerante, foi descoberto por Humboldt. Em 
1821, ao entrar em contato com as tribos que habitavam a Amazônia, entre 
os rios Tapajós e Madeira, o naturalista achou deliciosa e estimulante a 
bebida que os indígenas faziam com a planta. Em 1826, outro naturalista, 
Martius, analisou o guaraná e encontrou nele virtudes terapêuticas

45
. 

(ANTUNES et al, 2008, p. 256).  

 
Texto II: Mito 
 
A lenda do guaraná: mito dos índios Satoré – maué  
 
Os índios Satoré, do Amazonas, foram os primeiros a cultivar o guaraná. 
Eles atribuem tanto valor a essa planta que se dizem seus filhos. Segundo 
seu mito de origem, foi de dentro da terra, como planta, que nasceu o 
primeiro maué, e dos olhos do menino, a semente do guaraná.  
Com o guaraná, eles preparam o Çapó, bebida ritual que cura todas as 
doenças, além de dar força e vida. Antes que se abram, os grãos são 
descascados, lavados em água corrente, torrados em forno de barro e 
socados no pilão. Ao obtido acrescentam água, fazendo uma massa que é 
moldada em bastões. Estes são colocados para defumar em um jirau. 
Quando ralado os bastões, o pó obtido é dissolvido em água e está pronto 
para beber. (ANTUNES et al, 2008, p. 257).  

 

 

Texto III: Parlenda 
 
Hoje é sábado pé de quiabo 
Amanhã é domingo,  
pé de cachimbo 
O cachimbo é ouro bate no touro 
O touro é valente bate na gente 
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A gente é fraco cai no buraco 
O buraco é fundo acabou o mundo. 
(ANTUNES et al, 2008, p. 256) 

 

Os educandos realizavam a leitura silenciosa desses textos, seguida pela 

leitura em voz alta do professor, o qual ia interagindo para garantir que cada um, 

após a leitura, explicasse o que havia compreendido. Sobre essa prática pedagógica 

D. Tereza comentou: “eu gosto quando professor lê, porque ele vai explicando tudo.” 

Na sequência D. Cristina comenta a parlenda: “essa música é antiga” e o professor 

diz: “É, então cante pra gente”, D. Cristina Diz: “ eu não sei cantar”. A partir da leitura 

individual o professor trabalhava a dificuldade apresentada pelos estudantes 

(interpretação, pontuação, acentuação, plural...). 

Esses textos, apesar de não estarem diretamente relacionados ao contexto 

social do grupo, possibilitaram a leitura e o trabalho em atendimento às 

necessidades gramaticais/linguísticas dos educandos. Apesar de pouco explorado, 

alguns textos contemplaram aspectos da interculturalidade, no sentido de produzir 

conhecimento a partir de outra cultura – a indígena. Entretanto, geraram pouco 

diálogo no grupo, possivelmente necessitando de uma maior contextualização, para 

articular o diálogo entre os letramentos social e escolar.  

 As aulas eram, em sua maioria, expositivas, e os recursos pedagógicos 

utilizados na prática docente foram livros, jornais e revistas, flip chart (em 

substituição ao quadro). Houve algumas tentativas de exibir um filme, mas isso não 

aconteceu, porque, uma vez, a mídia não funcionou corretamente, ficando sem 

áudio e, outra vez, a coordenadora disponibilizou um filme que, segundo o professor, 

era legendado. É interessante notar que, nos dias previstos para a exibição de filme, 

a frequência era mais baixa. Os educandos presentes, ao justificarem a ausência 

dos colegas, diziam: “Também, hoje não é aula, é filme...” Essa concepção dos 

estudantes sinaliza a necessidade de uma discussão, com a turma, sobre o que vem 

a ser uma aula, ou até mesmo esclarecimentos da metodologia de trabalho que 

seria empregada nesse Programa de alfabetização, justificando o uso de outras 

linguagens como mecanismos de aprendizagem. Quando acontecia a visita mensal 

da coordenadora da classe, ela conversava com a turma, esclarecia dúvidas sobre o 

Programa, sobre o processo de avaliação, sobre a frequência, ouvia o grupo e o 

professor. Era muito comum a solicitação de explicações sobre a possibilidade de 

continuidade do Programa do terreiro Mokambo. 
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 Apresento, a seguir, o relato de uma visita da coordenadora Jandira Santana 

à turma. Nesse dia, estava previsto que ela traria como convidada uma educadora 

para ministrar uma oficina de artes africanas.  

 

Cena 6 – A visita da coordenadora da turma para a realização da oficina de 

artes africanas46  

 

Cenário: Sala de aula. 

Contexto: Diálogos enquanto aguardavam a convidada que faria a “Oficina 

de Artes Africanas”. 

Protagonistas: Estudantes, professor e coordenadora da turma 

 

Uns estudantes dialogam sobre família, sobre o caso de uma aluna que 

havia se separado do esposo recentemente, enquanto outro grupo conversa sobre 

as empresas de ônibus que já circularam no bairro. O professor chega dizendo que 

está nervoso e ansioso. Eu também estava curiosa para saber como seria a “oficina 

de artes africanas”. D. Lourdes pergunta ao professor sobre as inscrições para o 

curso de informática (que será ministrado no Telecentro do terreiro), se ainda há 

vagas. 

 O professor conversa com a turma sobre as desistências nos cursos 

gratuitos, inclusive nessa turma de alfabetização. Prossegue o diálogo relatando 

que esse comportamento é um problema comum aos trabalhos sociais em 

comunidades. Algumas alunas mostram-se ansiosas para saber se irão ser 

aprovadas ou não e dizem que não querem ser aprovadas, porque preferem 

continuar nessa turma. Elas justificam que a classe é perto de casa, já conhecem 

todo mundo e que o professor tem muita paciência.  

O dia das eleições está se aproximando, e alguns educandos solicitam 

esclarecimento sobre como votar. O docente informa que são muitos candidatos e, 

por isso, é preciso anotar os números para não esquecer.  

A coordenadora chega à sala de aula, sozinha. Ela explica que não 

acompanha esta turma mais sistematicamente devido ao grande número de turmas 

que possui sobre sua coordenação. Informa que a pessoa que faria a oficina não 
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pôde vir. E passa, então, a abordar a temática das eleições, explicando ao grupo 

como votar e a importância do voto consciente. A turma, de imediato, se envolve no 

diálogo, e muitos fazem perguntas para esclarecer suas dúvidas. Como as 

atividades nessa turma estavam no final, a oficina prevista não aconteceu.  

Salvador, noite de 09 de setembro de 2010. 

 

Nesse contexto interacional entre a coordenadora, os educandos e o 

professor, ficou evidenciado que o grupo estava inicialmente ansioso para participar 

da oficina. Mas quando a coordenadora chegou sozinha e começou a tratar de 

assuntos voltados para as Eleições, a atenção do grupo voltou-se para essa 

temática, já que se tratava de um evento que se aproximava, de que todos iriam 

participar e queriam saber como deveriam atuar. Isso mostra o caráter prático, 

imediatista, cultural e social da EJA, ou seja, o letramento escolar na educação de 

jovens e adultos ocorre, ou pelo menos poderia acontecer, preferencialmente, com 

base nos fatos sociais que circundam a realidade da turma como ponto de partida do 

trabalho pedagógico.  

Na minha perspectiva, isso explica a flexibilidade da turma em aceitar a 

mudança da temática prevista para a aula, abrindo mão das expectativas anteriores 

geradas em torno de uma oficina de arte africana que não aconteceu nesse grupo, 

pois a turma já estava sendo concluída naquela semana. Embora o professor tenha 

informado que, na sala de aula, foi realizada atividade de leitura de textos 

relacionados à temática da história e cultura afro-brasileira, essa oficina seria o 

primeiro trabalho realizado em torno dessa temática que eu presenciaria nessa 

turma. Essa cena permite compreender a educação de jovens e adultos como uma 

troca de saberes que são confrontados conforme a diversidade cultural existente no 

ambiente da sala de aula. Essa ideia é validada pelo próprio Freire desde 1960, 

quando se propôs pensar a educação como uma produção cultural.  

É importante ressaltar também o processo de educação de jovens e adultos 

como uma prática que ultrapassa um simples ato de ensinar a ler e escrever, mas 

que pode possibilitar ao educando uma nova visão de mundo, auxiliando-o na sua 

formação como cidadão pleno. Pautado nessa perspectiva, Freire desenvolveu a 

proposta do Círculo de Cultura. Os textos orais desenvolvidos no Círculo de Cultura 

permitem ao professor, mediador da aprendizagem, detectar a imagem que o 

individuo tem da comunidade em que está inserido. Essa prática se constituiu como 
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essencial para o conhecimento e o fortalecimento da identidade cultural dos 

educandos, neste caso, os da EJA. 

Através dos relatos e das observações, também ficou evidenciado que a 

turma era bastante interativa. As atividades eram realizadas em grupo, um sempre 

auxiliando o outro, exercitando o cooperativismo como um valor importante a ser 

ensinado, como mostra a Fotografia 10. 

 

Fotografia 10 – Estudantes construindo cartaz com as vogais 

 

               Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

 

Ao considerar a classe como um espaço composto por diferentes sujeitos, 

culturas e formas de compreender o mundo, defendo a ideia de que o trabalho em 

grupo favorece a convivência entre esses diversos elementos. Penso nessa forma 

de ação pedagógica como a mais adequada a permitir que a diversidade esteja 

aliada ao processo de mediação do letramento escolar.  

Outro aspecto relevante é a participação da coletividade com respeito às 

diferenças individuais. A imagem acima mostra os estudantes construindo um cartaz 

com palavras iniciadas por vogais, demonstrando captar a essência dessa 

proveitosa experiência. Um dos objetivos de tal dinâmica foi que cada um recortasse 

as palavras, fizesse a leitura para o grupo e, a partir daí, elas fossem coladas na 

cartolina, dando origem ao cartaz. Cada estudante lia a palavra e entregava ao 

professor para colar; nesse momento docente, o fazias as intervenções. Assim, foi 
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cortada a palavra “cadeira”, e o professor perguntou ao grupo: “c” é vogal? A turma 

respondeu que não, e ele disse: “então vou amassar e jogar fora.” Outro estudante 

recortou a palavra “armada”: 

 

Professor: – Qual é a palavra? 
Estudante (lendo): – Amada. 
Professor: – Leia direito! 
Estudante: – Armada. 
Professor: – Qual é a diferença entre „amada‟ e „armada‟?Estão vendo como 
uma letra faz toda diferença!!  

 

Destaco, na realização dessa atividade, o diálogo e a interatividade 

constantes entre professor e estudantes. A partir dessas conversas interacionais o 

grupo pode perceber a importância de cada letra na constituição das palavras. Por 

último, o professor solicitou que cada um assinasse embaixo do cartaz para 

identificá-los como os autores. Essa atividade também possibilitou uma revisão das 

vogais para os que ainda não conseguiam diferenciá-las das consoantes, a leitura 

para todo o grupo e a escrita do próprio nome. Todos participaram de todas as 

etapas da feitura do trabalho. O grupo demonstrou realizar essa atividade de forma 

dinâmica, exercitando o senso de cooperação e a alegria de perceber que conseguia 

ler as palavras. Quando perguntei a D. Tereza qual das atividades realizadas na sala 

de aula ela iria guardar na memória, essa tarefa foi lembrada: 

 

Ah... Foi no dia em que o professor resolveu fazer um cartaz, entendeu? Foi 
muito engraçado, que a gente pegou sem saber... „Ah, professor, a gente 
não sabe ler, como a gente vai fazer essa atividade?‟ Ele disse: „Você vai, 
sim... „Aí eu sei que ele resolveu fazer o cartaz. Então, esse dia, para mim, 
foi muito importante porque eu ainda não sabia ler, porque ele assim, não 
sabe? „Vai aprender hoje, hoje vocês vão aprender!‟ „Ai, eu não sei 
professor!‟ „Vai sim, vou botar tudo aqui...‟ Aí ele pegou, arranjou um bocado 
de revista e jornal, mandou a gente trazer, e o pior é que eu mesmo 
consegui ler um bocado de coisa... Aí ele: „Você disse que não sabia, não 
conseguia, conseguiu!‟, Aí eu achei, assim, incrível, no dia que eu consegui 
assim ler os nomes que eu achava... Aí ele fazia assim: „Cole, mas é para 
colar e ler...‟ „Mas professor, eu não sei...‟ „Vamos, você colou que nome aí, 
diga aí para mim...‟, Aí eu ficava assoletrando, aí eu fui e consegui falar, 
pelo menos as palavras que eu consegui botar, eu li todas. Depois o 
professor disse: „Canta parabéns para ela, que ela acertou tudo...‟ (risos) Eu 
achei engraçado... Eu achei importante esse dia, muito importante mesmo, 
gostei! 

 

A partir desse breve relato sobre o trabalho pedagógico realizado na sala de 

aula, em que procurei mostrar como o diálogo e o estímulo refletiram na percepção 

dos educandos sobre a prática escolar, ficou legitimado que, quando o trabalho 
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desenvolvido na sala de aula tem articulação com os interesses e necessidades dos 

estudantes, torna-se mais proveitoso para eles. Outro fator fundamental que ficou 

evidenciado foi a disponibilidade, por parte do professor, em promover a motivação 

da turma para a atividade a ser desenvolvida com a participação de todos. 

Considero pertinente apresentar, a seguir, relatos e reflexões sobre os significados 

do reencontro dos educados com a sala de aula. Essas descrições e reflexões são 

necessárias para que possamos atentar para os múltiplos significados que esses 

sujeitos atribuem às atividades desenvolvidas nesse espaço de aprendizagem e 

também ao retorno à sala de aula. 

 

6.3 O REENCONTRO DOS ESTUDANTES COM A SALA DE AULA E SEUS  

      MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS  

     

Fotografia 11 – D. Tereza expressando alegria ao expor a atividade realizada pela 
turma 

 

Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 
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Para alguns estudantes, a sala de aula significou mais do que aprender a ler e 

escrever: era um espaço de sociabilidade. 

  

Também eu gosto... Às vezes também tem de ficar na novela até a hora de 
dormir, a gente dorme um pouquinho mais tarde [...] E então, a gente fica aí, 
então tem essa escolinha aí, que eu já venho, fico até oito e meia, nove 
horas, Quando dá, fico até nove e meia... Pena dia de sexta-feira não ter... 
Então já é mais uma distração para a gente, para a gente, não para mim. 
(Sr. Leotério). 

 

“Distração” que às vezes promove relaxamento, como relatou D. Tereza: 

 

Ah, eu vou sentir muita falta das minhas amigas, dos meus colegas, do 
professor, das brincadeiras que a gente faz, porque às vezes, assim, às 
vezes a gente vem para o Colégio estressada e preocupada, mas quando 
chega aqui, a gente acaba relaxando, porque um fala uma coisa, outro fala 
outra e aí a gente se diverte muito. Apesar de que a gente aprende, a gente 
se distrai, acaba um ajudando o outro e aí a gente acaba se distraindo... Eu 
vou sentir muita falta, da sala de aula, das amigas e do professor.  

 

Para D. Sílvia, o retorno à sala de aula tem significado de diversão e produz 

assuntos que se estendem às rodas de conversas do final de semana: 

 

Minha filha me incentivou muito, porque eu ficava só em casa, ela saía para 
trabalhar, meu marido saía para o trabalho, então ficava só em casa. 
Quando a gente está só, fica passando um monte de coisas na cabeça, né? 
Aí ela disse: „Não, mainha, vá estudar que fica bom para você. Você estuda, 
se diverte, dá risada...‟ Eu nunca queria... Aí Silvana ficou: „Vá mainha, faça 
isso por mim...‟ No dia que eu cheguei a Praia do Flamengo, essa semana, 
quinta-feira, Ave-Maria! Contei essa história da minha escola a todos, elas 
puxando e eu contando assim, não lembro assim... Elas ficavam 
perguntando como eram as minhas aulas, como eram meus colegas todos, 
e aí eu ficava falando como eram meus colegas todos, se tinha gente 
jovem... Não, só tinha gente assim de maior idade, a gente conversa, a 
gente dá risada, assim, essas histórias assim, aí elas se acabam de dar 
risada também. 

 

Apesar do caráter interativo da sala de aula, a maioria dos estudantes 

declarou, em seus relatos, que o principal motivo do retorno à escola foi a 

necessidade de aprender a ler e escrever por conta das exigências da própria 

sociedade, do cotidiano e também para a aquisição da autonomia, como mostra a 

narrativa de D. Tereza. 

  

Meu maior sonho é aprender a ler e a escrever, porque eu acho que, 
quando a gente aprende a ler e a escrever, é tão bom... A gente não precisa 
depender de ninguém, porque tudo na vida hoje a gente precisa de ler e 
escrever. Eu já passei por várias dificuldades... Uma vez, eu me lembro, eu 
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fui para o INPS
47

. Aí quando cheguei lá, foi isso que me fez voltar a estudar, 
quando eu cheguei no INPS, aí eu falei assim... A moça me deu a 
requisição, aí eu disse... Olhei para um lado, olhei para outro: „Meu Deus! 
Como vou encher essa requisição?‟ Não sei. Aí falei assim bem baixinho, 
falei pra moça: „Ô Moça, enche isso aqui para mim...‟ A mulé me deu um 
grito, que eu fiquei toda envergonhada, ela disse assim: „Como que você 
não sabe ler e escrever? Se na sua identidade aqui tem seu nome?‟ „É que 
meu nome eu aprendi a colocar na identidade, mas o resto eu não aprendi, 
né?‟ Aí eu peguei assim, saí assim de fininho, peguei o papel de fininho, 
cheguei lá fora, pedi a outra pessoa para preencher... Aí, eu disse: ‟Ó, 
gente, agora eu vou voltar a estudar, mesmo, nem que eu quebre a cabeça, 
mas, pelo menos, aprender a ler.‟  

 

O discurso de D. Tereza e de seus colegas permite compreender que o 

retorno à sala de aula está associado às necessidades cotidianas de ordem coletiva 

e individual, e articulado com o princípio da identidade cultural e do diálogo. A 

linguagem oral é o marco inicial para um trabalho que pretende possibilitar a 

formação de leitores, uma vez que o adulto necessita e tende atribuir um sentido 

prático às aprendizagens que adquire na escola. Nesse sentido, a fala promove a 

interação, é um dos meios pelos quais os indivíduos traduzem seus pensamentos e 

aspirações. Como mostra o excerto acima transcrito, os textos orais de cada 

estudante, em muitos casos, revelam suas trajetórias pessoais. Porém, muitas 

vezes, a oralidade não é reconhecida pela comunidade escolar, resultando em uma 

prática pedagógica descontextualizada do cotidiano dos aprendizes, fato que pode 

provocar reprodução do saber dominante e a consequente evasão escolar, tão 

comum ao alunado da Educação de Jovens e Adultos.  

Entre as leituras realizadas na sala de aula, as que os estudantes 

demonstraram guardar maiores recordações foram, justamente, aquelas em que 

eles conseguiram estabelecer articulação com o seu cotidiano, com suas trajetórias 

de vida, aquelas que tiveram um sentido prático. Como mostra a fala de D. Maria 

Sílvia, ao relatar a atividade desenvolvida na sala de aula que mais a marcou: 

 

Só teve uma história (risos) de uma menina que tem no livro, chamada 
Neuza, que Neuza tinha vontade de aprender a ler e a escrever e a 
professora perguntou a Neuza porque ela não aprendeu a ler e a escrever 
no tempo de criança. Aí ela disse que não aprendeu a ler e a escrever 
porque ela não teve oportunidade para ler e escrever, que ela era uma 
criança muito pobre, não tinha escola e não tinha oportunidade. Aí ela sai 
da casa dos pais pequena para ir trabalhar em casa de família. A professora 
disse... Quando ela foi trabalhar, a professora botou ela na escola, quando 
ela começou a estudar a professora disse a ela... Ela disse que tinha agora 
oportunidade para brincar, porque ela não tinha oportunidade para brincar... 
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Oportunidade para brincar de pega-pega, de bola, de corda com as 
colegas... Aí a professora disse a ela, que ela, nas horas vagas da escola, 
que era para lavar os pratos... Aí ela se desgostou, porque a professora... 
Ela não tinha o direito mais de brincar, era só para trabalhar e estudar. Aí 
ela se desgostou e deixou a escola. Essa cópia eu fiz umas dez vezes.  

 

Por meio desse depoimento, é possível compreender os efeitos de uma 

prática pedagógica contextualizada. Em outro momento da narrativa, D. Maria Sílvia, 

ao falar das expectativas com a volta aos estudos, deixa evidente suas aspirações 

em torno da aprendizagem da leitura. Vejamos:  

 

O que eu queria, meu desejo só é aprender a ler e escrever. Não tenho 
vontade, assim, de aprender inglês, aprender matemática. Eu quero saber 
só para contar meu dinheiro, receber meus trocos. Agora ler e escrever é o 
que eu tenho vontade, muito, muito, de pegar assim um livro, pegar 
qualquer coisa e ler direitinho, sem errar, escrever, o que eu tenho vontade, 
é isso.  

 

Chama atenção, no excerto da fala de D. Maria Sílvia, o sentido prático que a 

estudante atribui à aprendizagem: “matemática, eu quero saber só para contar o 

meu dinheiro, receber meus trocos”. Sabemos que essa é uma realidade comum, 

não só a D. Maria Silvia, mas à maioria dos estudantes da EJA. São esses quereres, 

justamente, que fazem da sala de aula um espaço de convivência entre os 

desiguais. E, em minha opinião, precisa ser assim para que a educação possa ter 

sentido, porque esses múltiplos quereres possibilitam que, no espaço de 

aprendizagem, sejam realizadas leituras diversificadas. A leitura da vida transforma 

cada sala de aula em um espaço singular de trocas culturais. 

Enquanto isso, Sr. Leotério atribui ao ato de ler, no contexto de uma 

sociedade burocratizada e grafocêntrica, um sentido social, do saber fazer e de 

conquista da liberdade para o exercício pleno da cidadania. Vejamos: 

 

Eu queria chegar em qualquer lugar e ler... No dia que eu fosse votar, eu 
não estar botando o dedo, fazer meu nome certinho e pegar um ônibus 
daqui para lá, de lá para cá. Também não queria muita coisa, não, só queria 
isso... Também fazer um documento assim e tal... Chegar no banco para 
tirar o dinheiro, bater a senha, tudo certinho, para tirar. Meu sonho é esse, 
agora, se eu vou conseguir, Deus é quem sabe. 

 

Tanto os depoimentos de D. Maria Silvia quanto o de Sr. Leotério reportam ao 

que disse Signorini (2001, p. 45) sobre as demandas específicas dos estudantes da 

EJA: 
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[...] essas razões [de os jovens e adultos voltarem a estudar] são, sobretudo 
de ordem prática, ou seja, da ordem do saber fazer: desde ler/compreender 
avisos e instruções até ler/escrever cartas e relatos, passando por inúmeras 
outras tarefas específicas exigidas no dia- a dia dos que circulam e bem 
funcionam na indústria e no comércio, ou apenas no contexto mais geral da 
sociedade burocratizada. [...] Mas como essas razões de ordem prática 
estão sempre relacionadas ao objetivo principal que mobiliza a todos, 
jovens e adultos, que é o de mudar de vida, ou de condição – isto é, inserir-
se por inteiro no grupo de cidadãos – a aquisição da leitura e da escrita 
tende a ser vista por alguns deles como uma condição e um caminho para 
que se dê essa mudança. 

 

Nesse sentido, a escola desempenha uma função essencial, já que pode 

possibilitar aos educandos uma aprendizagem pautada na elevação da autoestima, 

no respeito à diversidade e à identidade, de modo que o aluno adulto possa 

experimentar uma aplicação imediata do que está aprendendo. Assim, exercícios de 

expressão oral podem se constituir num caminho para esses estudantes narrarem 

as suas histórias de vida, possibilitando interlocução produtiva entre esses sujeitos e 

o professor, além da descoberta de aspectos subjetivos, o que certamente 

influenciará o desenvolvimento da aprendizagem, ensejando a permanência do 

estudante na sala de aula. No caso dos estudantes jovens e adultos, a leitura, além 

de promover o desenvolvimento social e do intelecto, pode favorecer o exercício da 

cidadania mais consciente e o fortalecimento da autoestima.  

 

Cena 7 – O cotidiano na sala de aula e a “curiosidade não permitida” 

 

Cenário: Sala de aula 

Contexto: Iniciando a aula com roda de prosa 

Protagonistas: Professor e os estudantes 

 

O primeiro educando ao chegar à sala de aula, naquela noite, já entrou 

justificando a sua ausência na aula anterior. Aos poucos, outros estudantes foram 

chegando, e a turma logo ficou completa. Eram, em sua maioria, educandos idosos. 

O professor iniciou a aula com uma conversa informal sobre a baixa frequência da 

turma no dia anterior. Em seguida, questionou uma estudante: 

– Faltou por quê? Estava com a pressão alta? 

Nesse momento, outra discente, de posse de uma receita médica, solicitou 
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informações ao professor sobre a sua validade, se ainda pode retirar o 

medicamento no posto de saúde, já que essa mesma receita já havia sido utilizada 

uma vez para esse fim. Outra estudante quis saber do professor qual a diferença 

entre derrame cerebral e infarto. E ele esclareceu a dúvida. Essa turma é 

composta, em sua maioria, por educandos idosos. Por isso, todos demonstravam 

estar interessados e envolvidos no diálogo sobre as questões relacionadas à 

saúde, faziam perguntas e contavam casos, como numa roda de prosa.  

Nesse momento, o professor proferiu:  

– Vamos começar a aula.  

Informou ao grupo que não iria fazer leitura naquele momento, mas que, 

quando os livros chegassem, haveria uma semana só de leitura. Em seguida, 

colocou uma atividade de matemática no quadro e depois, juntamente com a turma, 

fez a correção. 

Salvador, noite de 27 de maio de 2010. 

 

 A cena transcrita revela a necessidade que os sujeitos têm de se expressar, 

trocar ideias e buscar informações. A sala de aula seria, então, um espaço de 

debate de opiniões, convivência grupal, aquisição de códigos culturais, confronto de 

valores e formas de ver o mundo. A fala é um sistema de signos dos mais 

elaborados existentes na cultura humana, pois possibilita a organização do 

pensamento e a compreensão das informações.  

Por isso, o diálogo é fundamental na constituição da aprendizagem dos 

interlocutores. No processo educativo formal, a oralidade exerce papel essencial, 

pois é através dela que os educandos – neste caso os adultos e idosos que ainda 

não dominam o sistema alfabético de escrita – podem expressar seus pensamentos 

e interesses. Além disso, ela favorece a interação entre os sujeitos na sala de aula. 

Dessa forma, o professor, como mediador da aprendizagem, precisa fomentar 

diálogos na sala de aula. A prática pedagógica na educação de jovens e adultos 

pode e deve ser ancorada nos diálogos, como propôs Freire nos „círculos de cultura‟. 

Muitos docentes pouco reconhecem, em suas práticas, essa dimensão social 

da oralidade, que se manifesta através da fala individual de cada educando. Isso 

pode explicar a fala do professor no desfecho do episódio: “Vamos começar a aula”. 

Essa frase pode significar a dissociação entre a cultura do aluno repleta de 

curiosidade e a cultura escolar. Mota (2007, p. 123) nos alerta que a aula é um 
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evento social, portanto ao finalizar a discussão convocando o grupo para “começar a 

aula” o professor quebra o espaço conversacional em processo, instituindo o que a 

autora chama de “curiosidade não permitida”. 

Situação semelhante foi relatada por Souza (2007, p. 131) ao apresentar o 

episódio “A vida „invade‟ a sala de aula”. As cenas de sala de aula descritas, tanto 

em Souza como nas deste estudo, demonstram que, nas práticas curriculares e na 

cultura escolar, em alguns casos, os professores estão mais preocupados com as 

atividades escolares ou conteúdos envolvidos no processo educativo formal. Ao 

abordar o olhar da instituição escolar sobre a ótica do cotidiano, Dayrell (1996, p. 

151) afirma que “os tempos que a escola reserva para as atividades de socialização 

são mínimos, quando não reprimidos”. Assim, a oralidade, como marca cultural 

associada ao letramento, deixa de ter a relevância merecida e necessária a um fazer 

pedagógico que tenha por base o diálogo entre seus protagonistas. Isso pode abrir 

espaço para a utilização de uma didática pautada na reprodução dos saberes 

oriundos das classes dominantes. Ações desse tipo podem gerar práticas 

homogeneizantes e excludentes, que promovem a invisibilização dos estudantes, de 

seus saberes e culturas. 

A educação ocorre através das trocas entre sujeitos. O diálogo, então, é a 

estratégia-chave através da qual os educandos interagem com o letramento escolar. 

Esse processo de interação subsidia as trocas interculturais e as interlocuções com 

as vivências dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

É importante lembrar que os educandos, em especial os da EJA, vivenciaram 

experiência de trabalhar ainda quando eram muito jovens. Alguns até ajudavam a 

família, possuem religiões e crenças diferentes e, em muitos casos, já moraram em 

vários lugares. Tais experiências e opções cotidianas propiciam aos indivíduos a 

reelaboração dos signos culturais. Desse modo, quando eles chegam à sala da aula, 

levam consigo o “resultado de um processo educativo amplo que ocorre no cotidiano 

das relações sociais”, como informa Dayrell (1996, p. 142). O referido autor lembra 

ainda que, embora muitos desses educandos pertençam a uma mesma realidade 

social, interpretam os diversos “equipamentos simbólicos” de forma particular. 

“Assim, apesar da aparência de homogeneidade, expressam a diversidade cultural: 

uma mesma linguagem pode expressar múltiplas falas”, afirma Dayrell (1996, p. 

142). Por isso, o alfabetizador de jovens e adultos precisa desenvolver a escuta 

sensível, pois é justamente essa escuta que o instrumentalizará para dialogar com 
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os educandos, pois, como disse Souza (2007, p. 132), “o diálogo é a fala com o 

outro”. 

Conforme a perspectiva intercultural em educação, a função da escola não é 

compensar, através da apropriação, da cultura dominante, o que o educando jovem, 

adulto ou idoso perdeu ao longo da vida. Práticas educativas desse tipo implicam o 

não reconhecimento da diversidade cultural. Essa falta de reconhecimento pode 

fazer com que muitos estudantes das classes populares sejam sempre vistos pelo 

que lhes falta. Nesse sentido, Azibeiro (2003, p. 87) pontua que o princípio educativo 

intercultural pautado nas diferenças culturais dos educandos 

 

[...] não apenas admite a existência das diferentes culturas, mas busca 
entender a singularidade e a originalidade de linguagens, valores, símbolos 
e estilos de comportamento que são tecidos pelas pessoas em seu contexto 
histórico e social peculiar. 

 

Nessa mesma direção, textos como os de Candau (2000), Fleuri (2003a), 

Brandão (2002) e Mota e Souza (2007) apresentam discussões importantes ao tratar 

do distanciamento entre culturas e práticas pedagógicas. Brandão (2002), por 

exemplo, ao abordar a temática educação e cultura, afirma que “toda educação é 

cultura”. Para o autor, toda teoria da educação é um entrecruzamento de símbolos e 

significados. Considero essa ideia importante para que se compreendam as ações 

educativas iniciadas pelo reconhecimento do ambiente de origem e do educando 

como cultura. Os textos orais dos estudantes da EJA revelam aspectos relevantes 

de suas culturas, funcionam como ponto de partida para a interação entre o espaço 

de aprendizagem e os textos escritos produzidos nesse ambiente. 

É possível destacar, no episódio apresentado, o papel do professor ao iniciar 

a aula com um diálogo. Entretanto, uma análise cuidadosa revela um corte na 

discussão no momento em que o grupo, ao colocar questões de seu interesse, 

mostrava-se envolvido no discurso. Considero interessante o modo como os 

estudantes expõem sua competência comunicativa. Ela é construída no meio social, 

sendo, portanto, parte de sua cultura. Diante disso, a atividade verbal pode ser um 

elemento significativo na construção de uma prática intercultural em educação de 

jovens e adultos. 

Verificamos, anteriormente, que a turma em estudo é constituída por 

estudantes negros, oriundos de segmentos populares onde a cultura oral é 
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predominante. O espaço em que a sala de aula está alojada também tem, na 

oralidade, a base de todos os seus princípios. Há indícios, nesse evento de sala de 

aula, de que os educandos compreendem que a função social da escola não é 

somente ensinar a ler e a escrever e, sim, também, orientá-los e instrumentá-los 

para o exercício das práticas sociais cotidianas. Isso fica evidente quando a 

estudante mostra ao docente uma receita médica e lhe pergunta se ela ainda está 

válida, solicitando orientação sobre poder ainda retirar medicamentos com ela, uma 

vez que já a havia utilizado para esse fim. 

Outro fator que reforça essa percepção dos educandos em relação à função 

social da escola, por exemplo, é quando uma aluna quer saber a relação entre 

hipertensão arterial, derrame cerebral e infarto. A meu ver, essas são questões 

comuns à cultura daquele grupo, pois a maioria é composta de pessoas de mais 

idade com diagnóstico de hipertensão arterial. Esses saberes de ordem prática, em 

muitos casos, motivam a ida dos educandos à escola. E é justamente a partir desses 

momentos que a escola (ou os projetos de alfabetização) se aproxima dos 

interesses desses sujeitos, fazendo-se também, dessa forma, mais útil para a 

resolução das necessidades sociais dos educandos. Situações desse tipo foram 

observadas na sala de aula, através de questionamentos dos educandos que 

ouviam atentamente a explicação do professor. Conforme Mota (2007), a interação 

parte do interesse e da busca por uma resposta que gere novos conhecimentos para 

aquele que questiona. Estabelecia-se um cenário de interação verbal entre docente 

e estudantes, porém como demonstrado na cena „o cotidiano na sala de aula‟, esses 

textos orais em sua maioria não eram considerados como parte da aula, dessa 

forma, não produziam investigação-reflexão-ação como elementos pedagógicos que 

estimulam a promoção de pensamento crítico nos envolvidos. 

Situações como essas me reportam à formação do professor da EJA, que 

deve ser ampla e específica, uma vez que os educandos dessa modalidade de 

educação já possuem vivências, saberes e experiências de vida. Talvez se desenhe, 

aí, outra especificidade da EJA: a de lidar com sujeitos que possuem vastos saberes 

experienciais. Isso exige que o docente seja um pesquisador, possua habilidades e 

conhecimentos acumulados, que conheça seus educandos e suas histórias de vida. 

Não há como negar que os estudantes da EJA são sujeitos socioculturais que 

constituíram suas inserções no mundo através de trajetos próprios. Longe de negar 

a importância da escolarização, penso que também podem ser considerados, nesse 
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processo educativo, os saberes e conhecimentos produzidos fora da sala de aula, 

bem como os desejos e necessidades dos sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem do letramento escolar. 

Materializam-se, nesse relato, indícios de uma prática pedagógica estruturada 

diferentemente das de muitas escolas “regulares”, em que existem conteúdos 

programáticos pré-estabelecidos e o ritmo de apropriação do conhecimento é 

comum para todos os educandos. Essa prática diferenciada torna-se evidente no 

momento em que o alfabetizador desenvolve, em um mesmo momento, atividades 

diferentes, exatamente porque detectou que o educando precisava avançar em 

aspectos distintos do restante do grupo. Outro ponto importante observado foi o 

tamanho das letras traçadas no alfabeto móvel, como mostra a Imagem a seguir, 

pois é muito comum ouvir os estudantes da EJA reclamando de dificuldades visuais. 

 

Fotografia 12 – Alfabeto móvel 

 

Fonte: Arquivo fotográfico desta pesquisa. 

 

Essa cena de sala de aula evidencia a possibilidade de a cultura escolar estar 

relacionada às particularidades das práticas da EJA e pode apontar também a 

necessidade de se revisarem a lógica e as prioridades da organização da cultura 

escolar, através da busca de maneiras mais diversas de exercício da prática 

pedagógica coerente com a necessidade dos educandos. Porém é importante 

ressaltar que não basta desenhar propostas curriculares ideais, sem antes 



150 

 

questionar a formação docente, sem saber se o professor está instrumentalizado 

para dar conta de tais propostas e sem lhe proporcionar a formação para esse fim. 

Mostrei, no decorrer deste trabalho, que a EJA possui especificidades ou 

peculiaridades. Um exemplo disso é que essa modalidade de educação atende a um 

público adulto, trabalhador e, no caso da Bahia, quase sempre negro, oriundo de 

áreas rurais e possuidor de saberes que são desprestigiados socialmente, em 

alguns casos, também pela escola. Isso pode fazer com que, muitas vezes, haja, em 

sala de aula, sujeitos que, nessa relação equivocada estabelecida com o saber, 

criam representações desvalorizadas de si. Segundo Laffin (2006, p. 11), “essa 

imagem não está no sujeito em si, mas se constrói na distância que ele se percebe 

estar em relação a esse saber”. 

As entrevistas realizadas com os educandos da classe em estudo mostraram 

que a maioria deles já teve passagem pelo sistema “regular” de ensino, ou seja, são 

pessoas que vivenciaram situações de exclusão e de fracasso escolar. Essa é uma 

dimensão fortemente marcada na fala de Sr. Leotério, como mostra o excerto da 

narrativa a seguir. 

 

Eu fui só uma vez na escola, mas era jovem ainda, nem sonhava em ter 
família. A moça

48
 se interessou a querer me botar na escola, me deu livro, 

que nesse tempo não dava livro, não dava nada, ela comprou lápis, 
comprou livro, comprou tudo, me deu, mas, quando eu cheguei lá, tinha um 
bocado de menina novinha assim... Moça empregada... Eu não me 
interessei a estudar, chegava lá e ficava sentado, só saía na hora em que a 
professora mandava todo mundo embora. A professora também tinha muito 
menino, às vezes nem tomava meu dever para saber de que forma eu 
estava, como é que eu não estava... Também foi pouco tempo que eu fiquei 
lá, uns seis meses, por aí... Então que eu fiquei estudando. Aí não teve 
muito tempo de eu estudar, aí eu não estudei mais. 

 

Através do depoimento de Sr. Leotério, torna-se possível reconhecer a 

experiência conflituosa vivenciada nas turmas de EJA, mas considero fundamental 

destacar a importância de, como docentes alfabetizadores, acreditarmos no diálogo, 

na prática contextualizada e nas diversas possibilidades contemporâneas de atuar 

nas classes de EJA, de forma que a passagem do educando pela escola traga 

contribuições significativas para sua vida cotidiana. Nesse sentido, as discussões 

geradas em eventos recentes (Cátedra UNESCO, 2010; XX EPENN - Encontro de 

Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, 2011; Encontro Estadual de Educação 

                                                           
48

 O estudante refere-se a uma pessoa com quem ele foi morar, trabalhando em sua casa. 
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de Jovens e Adultos – BA, 2011; ENEJA – Encontro Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos, 2011) focalizaram as questões referentes à EJA no âmbito das 

políticas públicas, as quais têm apontado para a necessidade de se valorizar a 

formação docente na EJA, tanto a formação inicial quanto a formação continuada. 

Os poderes públicos precisam compreender a EJA como uma modalidade de ensino 

diferente do Ensino Fundamental. A concepção da EJA apenas como medida 

paliativa, e não como modalidade de ensino que necessita de políticas públicas que 

considerem as demandas específicas do seu alunado, faz com que a trajetória de 

alguns discentes pela escola não seja proveitosa, como mostrou a narrativa de Sr. 

Leotério. 

No tocante aos programas de alfabetização, Haddad e Di Piero (2000, p. 226) 

afirmam que: 

 

Cada vez torna-se mais claro que as necessidades básicas de 
aprendizagem dessa população só podem ser satisfeitas por uma oferta 
permanente de programas que, sendo mais ou menos escolarizados, 
necessitam institucionalidade e continuidade, superando o modelo 
dominante nas campanhas emergenciais e iniciativas de curto prazo, que 
recorrem à mão de obra voluntária e recursos humanos não especializados, 
características da maioria dos programas que marcaram a história da 
educação de jovens e adultos no Brasil. 

 

 

Desse modo, profissionais preparados com formação aligeirada para atuar 

nos programas de alfabetização terminam, em muitos casos, não dando conta da 

demanda específica da EJA. Isso faz com que muitos educandos afastem-se das 

salas de aulas, engordando ou mantendo o índice de analfabetismo no Brasil. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: RECONSTRUINDO PERCURSOS 

 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz [...] 

(GONZAGUINHA, 1982) 

 

A construção deste trabalho dissertativo contribuiu para o enriquecimento de 

minha formação como profissional e pesquisadora, pois me permitiu compreender as 

relações, os diálogos e os silenciamentos interculturais ocorridos nessa classe de 

EJA. Percebi a importância da relação entre teoria e práxis numa sala de aula, 

levando-me a reafirmar o quanto é essencial uma formação docente adequada para 

uma prática pedagógica que respeite a diversidade. 

Iniciei o processo de textualização desta pesquisa fazendo um “passeio” pela 

minha história. Essa viagem me permitiu trilhar imaginariamente o caminho que 

desenhei para tornar-me a profissional e pesquisadora que sou e, assim, 

compreender a minha paixão pela educação de jovens adultos e pelas histórias das 

pessoas que se inserem nessa modalidade de educação. 

Assim, durante a elaboração deste texto dissertativo, foi possível aprofundar 

meus estudos em diversas temáticas como: a identidade dos estudantes da EJA, as 

influências e contribuições do letramento social para a prática pedagógica 

fundamentada nos princípios da educação intercultural e, principalmente, entender a 

razão que faz da EJA um espaço de diálogos e silenciamentos no tocante à Lei 

10.639/03. 

Esse percurso teve início, ainda no projeto, com algumas questões que 

nortearam a metodologia desta pesquisa: 

Como são definidas as identidades culturais dos estudantes, suas 

experiências de vida, suas percepções e expectativas com referência aos processos 

de aprendizagem nos quais estão envolvidos?  

De que forma as práticas curriculares da EJA se articulam com as identidades 

dos estudantes, considerando-se, sobretudo, os aspectos étnico-raciais?  

Que leituras críticas podem ser feitas sobre as práticas curriculares e as 

questões interculturais que emergem no cotidiano da sala de aula?  
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O que dizem os documentos que orientam a EJA, no que concerne à sua 

organização e ao trato com a diversidade cultural nessa modalidade de ensino? 

Tais questões, associadas aos diálogos constantes com a minha orientadora, 

alguns amigos, professores e colegas auxiliaram também na seleção dos autores 

que fundamentaram este estudo. A revisão bibliográfica permitiu pensar a escola e a 

sala de aula como um espaço de significação e entrecruzamento de culturas. 

O cenário escolhido para observação foi uma classe de EJA que funcionava 

dentro do terreiro Mokambo. As observações, de um modo geral, buscaram 

averiguar se havia articulação entre a diversidade cultural e as atividades do 

letramento escolar. A análise dos dados da observação contribuiu para a percepção 

das dificuldades existentes na a aplicação da Lei 10.639/03 no campo da EJA, tendo 

em vista que o cenário de interlocução entre as culturas, muitas vezes, é permeado 

de diálogos e silêncios.  

A classe de EJA, no terreiro Mokambo, foi um lugar onde, a partir dos 

conhecimentos sobre a pesquisa etnográfica da prática escolar, vivenciei diferentes 

estratégias de investigação sem deixar de compreender e apreender o máximo 

daquele espaço, dos sujeitos e das suas especificidades no âmbito da EJA.  

O referencial teórico e as narrativas dos sujeitos desta pesquisa revelaram, 

entre lágrimas, pausas e reticências, que a alfabetização exerce um papel 

preponderante na superação da exclusão social. Foram muitos os relatos sobre a 

falta que a leitura e a escrita fazem na vida dos que ainda não adquiriram essas 

competências. Pois, quando uma pessoa não sabe ler e escrever, enfrenta 

dificuldades para usufruir da cidadania plena, participar da vida em comunidade, 

exercer uma atividade profissional, utilizar o sistema de transporte e acessar 

determinados bens culturais, novas fontes de informação, entre outros.  

Nesse sentido, penso na alfabetização como um dos caminhos para a 

inclusão. Ela pode proporcionar a redução da desigualdade social, possibilitando o 

empoderamento, a criticidade, elevando a autoestima e ampliando as formas de 

“ver” o mundo. 

Os depoimentos revelaram também que, na EJA, o incentivo da família tem 

um papel importante para a procura, permanência e desenvolvimento dos 

educandos no processo de aprendizagem do letramento escolar. Nesse mesmo 

sentido, o estímulo do professor foi tomado nas narrativas como um dos elementos 

incentivadores da aprendizagem por parte dos educandos. 
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A convivência com a diversidade cultural é historicamente presente na 

formação do povo brasileiro. Isso faz do Brasil uma nação essencialmente 

multicultural. Ao longo deste estudo, foi possível mostrar que, devido ao fluxo 

migratório que acontece constantemente na sociedade brasileira, as diferenças nas 

salas de EJA são evidentes. Além de todo legado histórico, o êxodo rural também é 

um dos aspectos responsáveis pela existência da diversidade nas salas de aula, 

inclusive nas classes de EJA. O lado positivo desse fenômeno é justamente a 

diversidade de dialetos, alimentação, estilos musicais, religiões, expressões 

artísticas e culturais, entre outros aspectos constituintes das identidades de cada 

sujeito. 

Ao realizar um “passeio” pelas seções deste trabalho, busco reconhecer o 

percurso que fiz. Dessa forma, concluí que, na segunda seção, intitulada Tecendo 

os caminhos percorridos apresentei o percurso metodológico orientador do 

desenvolvimento deste estudo, bem como a opção por um estilo de escrita que 

privilegiasse a voz dos atores da pesquisa, permitindo analisar os dados ao mesmo 

tempo em que faço a discussão teórica.  

Assim, na terceira seção, intitulada Os cenários da pesquisa: percursos 

antropológicos, considerei os conhecimentos da etnografia, produzindo uma 

descrição e um diálogo onde evidenciei, através das imagens e caminhos do 

terreiro, a concepção de que cada ambiente possui uma identidade. Nesse caso, a 

observação dos elementos presentes refletiu a identidade cultural do local. Fatores 

desse tipo revelam a importância de se realizar, juntamente com os educandos, a 

leitura dos ambientes de aprendizagens. Essa interpretação do ambiente possibilita 

aos estudantes estarem situados em um contexto histórico e social. 

 Na quarta seção, Os sujeitos da EJA: questões de identidade e 

trajetórias escolares, os estudantes envolvidos na pesquisa se apresentaram, 

contaram as suas histórias, trajetórias escolares, origens, sonhos e expectativas, ou 

seja, revelaram marcas de suas identidades. Percebi a riqueza de diversidade das 

narrativas e percursos, notei o quanto elas tornaram mais rica tanto a pesquisa 

quanto as trocas interculturais no grupo. Há, ainda, uma implicação que parece 

essencialmente sociológica: o perfil da turma é comum ao alunado da EJA em 

Salvador: negros, em sua maioria, oriundos dos diversos territórios brasileiros, social 

e  culturalmente  excluídos  e  menos  favorecidos.  Na  minha  perspectiva,  essas  
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questões deveriam estar inseridas nas discussões realizadas no cotidiano da sala de 

aula, o que tornaria o processo de alfabetização mais reflexivo e contextualizado, 

caracterizando, dessa forma, o início da construção de posicionamentos mais 

críticos perante a realidade que vivenciam.  

Assim, penso nos desafios previstos para educação de jovens e adultos. 

Entre eles, encontra-se o de possibilitar as discussões e problematização da 

questão étnico-racial, da contribuição do negro para a identidade nacional e do 

convívio com a diferença. Acredito na possibilidade de uma atuação nessa 

perspectiva sem perder de vista os princípios freireanos, que são pautados no 

diálogo, no desenvolvimento da criticidade, na necessidade de possibilitar a inserção 

mais consciente dos educandos no mundo letrado, na valorização dos textos orais 

como portadores de cultura. Esses princípios também estão coerentes com os da 

educação intercultural que, além de admitir a existência das várias culturas, intervém 

e enfatiza o diálogo e a interação entre elas.  

Constatei a importância da Lei 10.639/03 para a educação brasileira, pois 

possibilita a ocorrência de um trabalho mais aprofundado sobre a história e cultura 

africana e afro-brasileira, contemplando aspectos como a participação dos negros na 

construção do Brasil. Porém este estudo revelou que, mesmo estando a sala de aula 

localizada no ambiente onde esses aspectos são evidentes e concentrados , se não 

houver a formação continuada dos docentes visando a um trabalho que dialogue 

com as relações étnico-raciais, essa temática dificilmente conseguirá ser inserida 

nas práticas pedagógicas de forma satisfatória. 

Nesse sentido, torna-se essencial o exercício de práticas curriculares 

preocupadas em mostrar uma história que vá além das contribuições da arte de 

cozinhar e da arte musical, habitualmente encenadas nas escolas. É necessário 

abrir espaço para falar do negro no contexto econômico, social, literário e político. 

Por se tratar de uma temática e não de uma disciplina, a referida Lei favorece a 

interdisciplinaridade ao perpassar pelas diversas áreas do conhecimento. Tomando 

a sala de aula como um espaço de construção de culturas e de relações humanas, 

verifiquei a possibilidade de trabalhar a história e cultura afro-brasileira e africana 

durante o processo de alfabetização e letramento na EJA. 

Isso é possível porque a cultura afro-brasileira está presente no cotidiano dos 

educandos e dos docentes e precisa ser valorizada no ambiente escolar. Para essa 

mudança ocorrer há, portanto, uma clara necessidade de esforço político, de 
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investimento na formação dos professores e na estrutura das escolas públicas, 

incentivo às publicações que contemplem história do negro, com a valorização do 

diálogo, da cultura afro-brasileira e das histórias de vidas dos estudantes na sala de 

aula. 

A quinta seção, Diálogos e silenciamentos interculturais: entre a sala de 

aula e o terreiro, aborda questões relacionadas à cultura e realça o silêncio e a 

observação como uma das estratégias educativas no ambiente dos terreiros de 

candomblé. Através das discussões desenvolvidas nessa seção, percebi a 

importância de práticas educativas interculturais no combate à intolerância religiosa. 

Destaquei a sala de aula como um espaço de entrecruzamento de culturas.  

 A partir dessa experiência de pesquisa, constatei que abordar o candomblé 

nas práticas educativas escolares não implica aderir à religião, mas constitui uma 

forma de ser pluralista, de valorizar e respeitar as religiões presentes na sociedade. 

No meu modo de ver, esse tipo de silêncio fere o princípio do direito de liberdade de 

expressão e opinião religiosa, presentes na Constituição Brasileira e também nos 

direitos humanos.  

Partindo do princípio da laicidade na educação, defendo que não se deve 

fazer proselitismo com nenhuma religião na sala de aula. Entretanto deve-se abordar 

a importância das religiões de matriz africana na cultura brasileira, a fim de combater 

o preconceito e o racismo ainda presentes nessa sociedade. Sem dúvida, vale 

ressaltar as religiões como bens imateriais do Brasil, pois traduzem aspectos da 

identidade das pessoas, em muitos casos seus modos de viver estão diretamente 

associados às suas crenças. Na perspectiva freireana, um professor comprometido 

politicamente, que pensa a educação como uma prática libertária, utiliza a interação 

e os saberes dos educandos como um dos principais meios de construção do 

conhecimento. 

Notei, ao desenvolver essa seção, que a cultura entrecruza as diversas ações 

do cotidiano de uma sala de aula, influenciando seus ritos, sua linguagem, sua 

organização, e as práticas curriculares nela desenvolvidas. Além disso, procurei 

destacar elementos culturais presentes no terreiro como valores civilizatórios afro-

brasileiros. Muitos desses valores que orientam o processo de ensino-aprendizagem 

no ambiente do terreiro estão presentes também na escola regular. Entretanto, na 

maioria das vezes a instituição escolar não consegue fazer essa leitura e termina por 
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homogeneizar os sujeitos, ferindo a diversidade e a pluralidade de culturas 

existentes nesses espaços. 

 A contemporaneidade inspira alguns desafios para o currículo, pois não basta 

investir no ensino da tolerância e do respeito. Para isso, é necessário acrescentar a 

esses aspectos educativos a análise dos processos assimétricos e desiguais pelos 

quais as diferenças são produzidas. Nesse cenário, um currículo intercultural no qual 

as diferenças, além de serem respeitadas, possam ser colocadas constantemente 

sob reflexão torna-se essencial.   

Na sexta seção, A sala de aula, o professor e as práticas curriculares: 

crenças e atitudes, apresentei as considerações dos estudantes sobre a sala de 

aula no espaço do terreiro, o que me levou a compreender o aprendizado, no que 

diz respeito à diversidade cultural, como algo que não ocorre por discursos, mas 

pela convivência entre os “diferentes”. 

Destaquei o professor alfabetizador com suas narrativas pessoais e 

profissionais, a organização do trabalho pedagógico da classe de alfabetização de 

adultos no terreiro Mokambo e o reencontro dos estudantes com a sala de aula e 

seus múltiplos significados. Abordei também, nessa seção, as práticas curriculares, 

as interlocuções e as aprendizagens ocorridas na sala de aula durante o processo 

de alfabetização. Busquei suscitar uma reflexão sobre a importância da articulação 

entre os saberes escolares e os saberes dos educandos na prática pedagógica. Os 

depoimentos dos sujeitos me fizeram perceber o quanto as atividades articuladas 

com as necessidade do cotidiano possuem maior significado para os estudantes. 

Isso reforça o caráter prático atribuído a EJA.  

No entanto verifiquei apenas uma discreta articulação entre os conteúdos 

trabalhados em sala e as vivências dos estudantes. A análise desse fato me fez 

refletir sobre a importância da formação dos professores, pois alguns são 

preparados de forma aligeirada para atuar nos programas de alfabetização, 

terminando, em muitos casos, por não dar conta das demandas específicas da EJA.  

A maioria dos educandos declarou ter passado por escolas ao longo da vida, 

e acreditaram que saber assinar o nome era suficiente. Porém as necessidades 

cotidianas contribuíram para que eles compreendessem que é necessário muito 

mais para o exercício pleno da cidadania, para interagir com o mundo do trabalho e 

da vida em comunidade.  
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O fato é que os programas de alfabetização terminam, e muitos alunos, em 

sua maioria, retornam ao seu cotidiano, se envolvem com o trabalho, outros com 

demandas familiares, afastados das atividades que envolvem a leitura e a escrita, 

acabam se esquecendo do pouco que aprenderam, ficando, como disse Soares 

(2004, p. 58), “desalfabetizados”. Devido ao curto tempo dos programas, e também 

à formação dos alfabetizadores, os educandos não são preparados para fazer uso 

da leitura e da escrita em seu convívio social. De um modo geral, há pouca interação 

entre os letramentos escolar e social na sala de aula.  

Este estudo nos mostra que a sala de aula é um espaço de 

interculturalidades. Assim, antes de fechar este texto, considero importante chamar 

a atenção para alguns aspectos dos quais senti falta quando realizei a pesquisa de 

campo: um desses aspectos é a integração, na prática pedagógica, entre as culturas 

presentes na sala de aula e a alfabetização, o que tornaria essa prática mais rica. 

Embora estivessem presentes, na sala de aula, múltiplas identidades culturais, a 

prática pedagógica aí desenvolvida se distanciou de uma interação que certamente 

enriqueceria o processo de alfabetização. 

O terreiro é um espaço de aprendizagem culturalmente rico, porém os 

saberes presentes nesse museu vivo pouco penetraram na experiência pedagógica 

de alfabetização. Esse não parece ser o meio mais adequado de desenvolvimento 

da EJA, pois os contos afro-brasileiros, as histórias contadas, as músicas, as 

danças, a linguagem, o ambiente do terreiro, a vegetação, os alimentos o vestuário 

etc. são elementos que poderiam subsidiar o processo de alfabetização e ainda 

possibilitariam atividades de pesquisa para o desenvolvimento de valores como 

interação, respeito e reconhecimento. 

O espaço da sala de aula, na maioria das vezes, não foi aproveitado para dar 

visibilidade aos trabalhos produzidos pelos estudantes. Outro aspecto que senti falta 

foi a produção coletiva de textos, atividades desse tipo favorecem o aprendizado 

inicial da leitura e da escrita e suas respectivas reflexões. As interlocuções a partir 

dos textos falados ou escritos e também das diversas possibilidades de emprego da 

língua, possibilitam uma prática pedagógica mais dinâmica, rejeitando assim, ensino 

apenas transmissivo, mecânico e pautado na memorização de regras e conceitos. 

Torna-se evidente, portanto, a necessidade de se investir numa prática 

pedagógica de alfabetização de adultos que possibilite o diálogo, a integração 

cultural entre escola, a comunidade e os sujeitos participantes do processo 
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educativo (docente e estudantes). Aspira-se a um fazer pedagógico que tenha como 

base a oralidade, pois ela, juntamente com os textos escritos, trará como benefício a 

possibilidade de os estudantes subalternizados e silenciados durante muito tempo, 

por conta de práticas autoritárias, se reposicionarem no espaço social. 

Um dos resultados mais relevantes desta pesquisa é a constatação de que a 

classe de alfabetização instalada no espaço de um terreiro de candomblé contribuiu 

para a quebra de preconceitos, possibilitando a construção de novos olhares sobre a 

religião de matriz africana. Além disso, a reflexão estabelecida entre a articulação 

dos saberes escolares e os demais saberes sociais foi importante para que 

pudéssemos compreender a importância da observação e vivência associadas aos 

outros saberes trazidos pelos educandos. Essas articulações interculturais 

promovem a reflexividade crítica sobre as perspectivas individuais e coletivas de se 

compreender o outro, as diferenças, as identidades nas suas singularidades, 

exapandido, assim, a compreensão do mundo. Diante do exposto, a 

interculturalidade integrada à prática pedagógica, via incorporação transversal dos 

saberes, valores, crenças e experiências de todos (escola, professores e 

estudantes) são fundamentais para uma ação pedagógica pautada no diálogo. 

A função de uma pesquisa é a de investigar uma determinada realidade e 

apresentar reflexões acerca do tema estudado. Desse modo, esta dissertação 

aponta para as relações interculturais que se estabeleceram no entrecruzamento 

das culturas: dos educandos, do Terreiro e da sala de aula. Mesmo considerando os 

limites que envolvem uma dissertação de Mestrado, desejo ter contribuído para a 

reflexão das práticas curriculares da EJA numa perspectiva intercultural. A qual 

torna-se importante tanto na valorização das identidades culturais, quanto na 

construção de cidadania no âmbito de uma sociedade democrática que experiência 

profundas e rápidas transformações sociais e culturais.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com Marta Alencar 

 

Assessora de Formação, Gênero e Raça do FIEMA – Idealizadora do Projeto 

Turmas de alfabetização nos Terreiros 

 

Histórico 

 Quais os objetivos de trazer a sala de aula para dentro do terreiro? 

 Essa proposta de alfabetização está vinculada a que Programa educacional? 

 Aqui na cidade de Salvador, quem foram os responsáveis pela criação das 

turmas de terreiro?  

 Como surgiu a proposta das turmas de terreiro? 

Implantação da turma  

 Como foi o processo de implantação de turma? 

 Como ocorre a escolha e a formação do professor alfabetizador das turmas 

de terreiro? 

 Quantas turmas foram implantadas em 2010?  

 Que avaliação você faz desse primeiro ano do Projeto Turma de Terreiro? 

 Qual a previsão para 2011? 

Currículo 

 O conteúdo programático trabalhado nessa sala de aula está associado ao 

cumprimento da Lei 10.639/03? De que forma? 

 A proposta curricular das turmas de terreiro é a mesma das outras classes do 

Salvador Cidade das Letras? 

 Para você, de que forma essa proposta contempla a diversidade cultural? 

 Há uma articulação entre o letramento escolar e letramento social? De que 

forma? 

 Material pedagógico 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista com Jandira Santana 

 

Coordenadora pedagógica das turmas de terreiro 

 

Qual o objetivo do Salvador Cidade das Letras? 

Qual o objetivo de uma turma de alfabetização dentro do espaço de um terreiro de 

candomblé? 

Quantas turmas foram implantadas? 

Quantas concluíram? 

Para você, como foi a experiência de coordenar as turmas de terreiro? 

Letramento escolar e letramento social – qual a relação? 

Quais os objetivos de trazer a sala de aula para dentro do terreiro? Existe uma 

proposta de educar com os propósitos da Lei 10.639/03? 

Fale um pouco mais sobre o currículo dessa turma. O currículo das turmas de 

terreiro é o mesmo do Programa Salvador Cidade das Letras?  

Por que não há uma alteração curricular? 

O conteúdo programático que foi desenvolvido nessa turma, especificamente do 

MOKAMBO, de alguma forma, está associado ao cumprimento da lei 10.639/03?  

Conversando com a turma, percebi que ela é composta por alunos católicos, 

evangélico, alunos que frequentam o terreiro, outros de terreiro de fora. Como é que 

você vê essa diversidade? 

Como as práticas curriculares contemplam a diversidade cultural? 

Existe uma preocupação com o chamado proselitismo religioso, já que a educação 

escolar é laica? 

Qual a concepção de alfabetização do Programa? 
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista com Professor Pedro Henrique 

 

Indique: nome, idade, cor, formação, bairro onde mora, religião,  

Qual o número de alunos no início da turma?  

Qual o número de alunos no final?  

Qual o número de desistências?  

Quais os principais motivos das desistências?  

Como você se tornou professor dessa turma? (Relatar todo processo incluindo a 

formação inicial). 

 Como ocorreu a formação continuada?  

 Que avaliação você pode fazer das formações (inicial e continuada)? 

Como foi, para você, a experiência de ser professor alfabetizador dessa turma? 

(abordar também aspectos positivos e negativos que houver). 

Houve interlocuções culturais entre o ambiente escolar e o terreiro de candomblé? 

Quais? Como? 

 A prática pedagógica contemplou os conteúdos vinculados à lei 11.645? Como? 

Você se lembra de ter desenvolvido alguma atividade que contemplasse a Lei 

11.645? 

Durante o processo de alfabetização, sua prática pedagógica teve a preocupação de 

associar os eventos de letramento social (as vivências, os saberes relacionados com 

a leitura e a escrita do cotidiano dos educandos) com o letramento escolar 

(atividades pedagógicas relacionadas à leitura e à escrita)? De que forma? 

De que modo as práticas de letramento escolar e social desenvolvidas na turma de 
EJA articularam-se com o (re) conhecimento dos aspectos referentes à diversidade 
cultural, em especial à cultura afro-brasileira?  
 
Na festa de encerramento da turma, você afirmou ter aprendido muito na 

convivência com os estudantes mais velhos que você. Relate uma dessas 

aprendizagens. 

Houve uma alteração curricular em função de ser uma turma situada em terreiro? 

Qual o diferencial dessa turma em relação a outras turmas que não são de terreiro? 

 O Programa Salvador Cidade das Letras deu suporte na questão de material, 

controle de frequência, fornecimento de material para os alunos, entre outros?  

Fale sobre o que tiver vontade sobre a experiência de professor alfabetizador.   
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APÊNDICE D – Roteiro da entrevista com Tata Anselmo 

 

Qual o seu nome?  

Por que uma classe de alfabetização no terreiro Mokambo? 

O fato de essa turma estar aqui no terreiro teve alguma intencionalidade, alguma 

proposta de educar diferentemente, para atender os propósitos da lei 11.645? 

Houve alguma articulação entre saberes do terreiro e os da sala de aula? De que 

forma?  

O senhor acredita que uma sala de aula alocada no espaço do terreiro proporciona 

um tipo de aprendizagem diferente das do letramento escolar? 

Durante as entrevistas que eu fiz com os estudantes, uma aluna relatou imaginar 

que, no terreiro de candomblé, havia muitas coisas, como cobras. Mas, depois que 

ela passou a ter aula, mudou a forma de pensar. O que o senhor pensa sobre isso? 

Sobre a questão da diversidade cultural e religiosa, no caso do espaço de terreiro, o 

senhor acredita que é contemplada? De que forma? 

O senhor considera que, para a realidade do terreiro, a presença dos alunos trouxe 

algum aprendizado também? 
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APÊNDICE E – Roteiro para a entrevista com os estudantes 

 

Conte um pouco de sua história de vida.  
 
Qual o seu projeto de vida? 
 
Você já havia frequentado alguma escola antes desta? Quando? 
 
O que aconteceu depois? 
 
O que motivou você a voltar a estudar? 
 
O que você sonhou, desejou, ao voltar a estudar? 
 
Você estuda em casa? 
 
Você gosta de ler e escrever? 
 
O que você mais gosta ou gostaria de ler e de escrever? 
 
Que tipo de leitura faz parte do seu cotidiano? 
 
Em que situações você faz uso da leitura e da escrita fora da escola? 
 
Em que momentos da sua vida você sente mais a falta do saber ler e escrever? 
 
Como a escola pode contribuir para a realização do seu projeto de vida? 
 
Fale sobre o espaço onde a sala de aula está localizada.  
 
Como você se sente nesse espaço? 
 
Em relação às atividades desenvolvidas na sala de aula, quais aquelas de que você 
mais gosta? 
 
E os livros, você gosta? O que mais chama sua atenção neles? 
 
O que você gostaria que tivesse na sala de aula em que você estuda? 
 
O que você sugere para uma próxima turma? 
 
Quais as dificuldades encontradas nesse período em que você está estudando? 
 
A que você atribui tal dificuldade? 
 
Fale um pouco sobre os textos lidos e sobre as outras atividades realizadas na sala 
de aula. 
 
Relate um momento ou atividade que você tenha achado interessante. 
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Perfil de uso da leitura e da escrita 
 
Qual é a sua profissão? 
 
Qual a sua experiência com a leitura e com a escrita? 
 
Você já frequentou alguma escola antes? Quantas vezes? 
 
Sabemos que, hoje, os textos estão por toda parte. Como você lida com eles? Nos 
bancos, na rua, no ponto de ônibus... 
 
Por que você lê? 
 
O que você costuma ler? 
 
Como você faz para orientar seus filhos nas atividades escolares? 
 
Em sua opinião, para que serve a leitura e a escrita? 
 
O que você escreve fora da escola? 
 
Quem mais o influenciou na formação do seu gosto pela leitura? 
 
Que tipo de materiais de leitura você possui em casa? 
 
Você tinha acesso aos livros antes de iniciar as atividades escolares? 
 
O que você lê e escreve na escola? 
 
O que mantém você na escola? Por que você vem para a escola? 
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APÊNDICE F – Questionário: perfil dos estudantes 

 

PREZADOS E PREZADAS ESTUDANTES  

 

ESTE QUESTIONÁRIO TEM COMO OBJETIVO CONHECER O PERFIL QUE CARACTERIZA OS 

ESTUDANTES DA TURMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO PROGRAMA 

SALVADOR CIDADE DAS LETRAS, QUE FUNCIONA NO ESPAÇO DO TERREIRO DO MOKAMBO, COM A 

FINALIDADE DE OFERECER DADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE MESTRADO CUJO 

TÍTULO É: DIÁLOGOS E SILENCIAMENTOS INTERCULTURAIS EM UMA TURMA DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS NO TERREIRO MOKAMBO, EM SALVADOR, BA 

1. NOME ____________________________________________________________________ 

2. SEXO: 

A) (     ) FEMININO                                B) (        ) MASCULINO 

3.  IDADE:___________________________________________________________________ 

4. QUAL A SUA COR? 

( ) AMARELA          ( ) BRANCA    ( ) INDÍGENA     ( ) PARDA          ( ) PRETA            

5. QUAL A SUA RELIGIÃO? 

A) CATÓLICA  (    )            B) EVANGÉLICA (    )     C) CANDOMBLÉ (   )        D) ESPÍRITA (   )    

E) OUTRA.  QUAL __________________________________ 

6. QUAL SEU ESTADO CIVIL? 

A) (    ) SOLTEIRO(A). 

B) (    ) CASADO(A) / MORA COM UM(A) COMPANHEIRO(A). 

C) (    ) SEPARADO(A) / DIVORCIADO(A) / DESQUITADO(A). 

D) (    ) VIÚVO(A). 

E) (    ) UNIÃO ESTÁVEL 

7. ONDE VOCÊ NASCEU? 

(     ) SALVADOR 

(     ) CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA, QUAL?_______________________ 

(     ) CIDADE DE OUTRO ESTADO, QUAL?_________________________________________________ 

8. EM QUE BAIRRO VOCÊ MORA? 

A) TROBOGY (    )                  B)  VILA 2 DE JULHO (   )        C)  OUTRO (        )   

QUAL?________________________________________________________________ 

10. QUAL A SUA OCUPAÇÃO? 

___________________________________________________________________________ 
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11 – ANTES DE INICIAR SEUS ESTUDOS NESTE PROGRAMA, HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ FICOU FORA 

DE UM AMBIENTE ESCOLAR? 

A) MENOS DE  1 ANO  (   )                     B) 2 A 5 ANOS    (    )                    C) 5 A 10 ANOS  (   )           

 D) MAIS DE 11  ANOS (   )                       E) NUNCA  FREQUENTOU UMA ESCOLA  ANTES (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

  


