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RESUMO

Esta é uma autoetnografia, de cunho analítico-interpretativa e exploratória, em que busquei
compreender a influência das religiosidades nas identidades de gênero e sexualidades de
adolescentes e jovens de uma escola da periferia de Salvador, Bahia. Para tanto, procurei explorar
minha experiência docente no espaço escolar, permeada por sensações, emoções e afetações,
mapeando a trama de relações que se estabeleciam a partir dos fazeres docentes. Na produção de
uma narrativa autobiográfica, utilizei-me diário recordatório para reconstrução da minha trajetória
pessoal e profissional, através da produção de mapas mentais e linha do tempo, analisando-a
mediante a mobilização das memórias e lembranças significativas na intersecção entre
religiosidade, gênero e sexualidade, ao assumir a condição de sujeito-objeto de estudo. Baseandome nas vivências na ambiência escolar e no território, construí cenas e personagens ficcionais a fim
de analisar situações-problemas, a emergência de conflitos e estratégias para (não) enfrentá-los,
tendo como pano de fundo a relação entre religiosidades populares e constituição de identidades
em adolescentes negros, no (des)encontro entre o Eu (self) e a cultura local e institucional.

Palavras-chave: autoetnografia; religião; identidades de gênero; sexualidade; racismo
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ABSTRACT

This is a autoethnography, of an analytical-interpretative and exploratory nature, in which I sought
to understand the influence of religiosity on the gender and sexuality identities of adolescents and
young people from a school on the outskirts of Salvador, Bahia. For that, I tried to explore my
teaching experience in the school space, permeated by sensations, emotions and affectations,
mapping the web of relationships that were established from the teaching activities. In the
production of an autobiographical narrative, I used a reminder diary to reconstruct my personal and
professional trajectory, through the production of mental maps and the timeline, analyzing it
through the mobilization of significant memories and memories at the intersection between
religiosity, gender and sexuality, when assuming the condition of subject-object of study. Based on
the experiences in the school environment and in the territory, I built scenes and fictional characters
in order to analyze problem situations, the emergence of conflicts and strategies to (not) face them,
having as a background the relationship between popular religions and constitution of identities in
adolescents, in the (dis) encounter between the Self and the local and institutional culture.

Keywords:autoetnography; religion; gender identities; sexuality; racism
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INTRODUÇÃO

“Você tem certeza que quer isso pra sua vida?”
Seguida de um abraço emocionado e entre lágrimas, esta foi a primeira frase que
ouvi de mainha, quando a falei sobre a minha aprovação no vestibular e o que cursaria. O
choro? Este até a presente data não sei dizer o que motivava: se a alegria de ver um filho
“vencendo na vida” - como se costumava dizer lá no interior; a percepção sobre os
desafios que enfrentaria na profissão; dissabor por, de certa forma, reproduzir a sua
história; ou ainda, uma mistura de motivos, sentimentos e sensações. Talvez, um
pouquinho de cada. Até aquelas coisas que nunca foram ditas um para outro, mas que
captamos, interiorizamos bem veladamente e que não conseguimos confessar ou contar
para nós mesmos.
Por que ser professor? Por que investir numa profissão tão criticada e que tinha
um exemplo vivo dentro de minha própria casa? Além daquele, eu dispunha de tantos
outros casos ilustrativos. Estas e outras questões por um tempo “martelavam nacabeça” e
me faziam refletir sobre minhas escolhas e perspectivas de futuro.
Desde o início da minha carreira, como docente de Biologia, trabalho em escolas
públicas do ensino fundamental II e médio, o que me possibilitava ter contato diário com
adolescentes de classes populares. Nas disciplinas ministradas por mim, Ciências e
Biologia – por serem componentes curriculares que trabalham diretamente com o “corpo”
biológico, no sentido restrito mesmo – podia perceber, através dos questionamentos e
discussões levantados pelos estudantes

os conflitos, dúvidas e certezas que

acompanhavam as “descobertas” da adolescência.
Da mesma maneira, as falas dos estudantes me tocavam quanto aos conceitos
elaborados no ambiente familiar: narrativas de como os pais(ou responsáveis) buscavam
legitimar as suas visões de mundo impondo noções de “certo e errado”. Desta forma, os
discursos tornavam-se protagonistas por influenciar na construção de representações que
se afastavam ou se chocavam com alguns temas perpassados à disciplina escolar, como,
por exemplo, o evolucionismo ou a educação sexual. Como docente da escola, eu percebia
que professores de outros componentes curriculares também enfrentavam essas barreiras.
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As famílias, entretanto, na sua tarefa educativa, buscavam, na minha percepção,
certamente, encaminhar o jovem para a construção de uma vida diferente das suas. Em
minha visão, o caminho educativo tem sido, em larga medida, a sujeição às regras morais
protetoras, que nem sempre convergem com os desejos dos adolescentes. Na vivência
docente, podia captar – nos discursos em sala – como a educação familiar (re)produzia
múltiplas formas de violência –

como as simbólicas –,

que inúmeras vezes se

materializavam nos corpos e aparatos psíquicos dos adolescentes, ora reprimindo-os, ora
colocando-os como repressores.
Em minhas pesquisas, verifiquei vários estudos (Gagnon, 1990; Vance, 1991,
Weeks, 1999 apud Monteiroet al, 2010) que apontavam para os casos da não
correspondência direta entre desejo, práticas sexuais e identidade sexual nas biografias
dos sujeitos. As discussões acerca das expressões das identidades sexuais igualmente
assinalam as variações na apresentação de uma imagem de si pelos indivíduos e ao longo
de suas trajetórias de vida.
Era muito perceptível ao meu olhar os dilemas e dificuldades que incidiam sobre
corpos jovens, inclusive relacionados aos códigos morais, éticos e religiosos (ÁVILA &
COSTA, 2017). Sentia a escola como um espaço de efervescência e de manifestação das
diversidades. Apesar de se configurar como um ambiente laico, onde a diversidade
teoricamente deveria ser respeitada, acompanhei a promoção de diversas práticas e
doutrinas religiosas, assim como os processos culturais e históricos das quais fazem parte,
que terminavam por influenciar na normatização do binômio feminino/masculino,
reduzindo a sexualidade humana unicamente ao sexo biológico e marginalizando
qualquer outra manifestação destoante disso. Os estudantes que não se submetiam a estes
padrões eram continuamente expostos às violações de direitos, agressões físicas, verbais
e diversos tipos de discriminações. Muitas vezes, estes processos culminavam também
em evasão escolar.
Apesar de perceber que, no ambiente escolar, as manifestações tanto da
experiência religiosa, quanto das sexualidades, não eram inéditas, interessava-me cada
vez mais compreender em que medida esses dois temas coabitavam dentro da escola e se
relacionavam. Desse modo, me propus, a partir de uma pesquisa autoetnográfica,
responder à seguinte questão: A partir do olhar e da experiência docente, como as
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religiosidades interferem nas manifestações das identidades de gênero e sexualidades em
adolescentes no contexto escolar?
Destarte, busquei compreender como se manifestava este fenômeno, percebendo
o modo que a religião influencia na constituição das identidades de gênero e
comportamentos ligados às sexualidades. Além de descortinar, como as relações sociais
na escola eram permeadas a partir das experiências religiosas individuais e coletivas.
Somado a isso, procurei também promover a reflexividade do processo da pesquisa
autoetnográfica.
Ao desenvolver a pesquisa, adotei o pressuposto que o ambiente escolar, enquanto
espaço inevitável da multiplicidade de manifestações tanto religiosas quanto sexuais, é
revelador de identidades religiosas que podem dialogar com a diversidade ou construir
intervenções violentas e conflituosas a depender das formas, como, por exemplo, os
gestores ou demais agentes educacionais “abraçam” e se colocam diante da diversidade.
Apesar de não concordar com a perspectiva negacionista – e, em minha prática sempre
fomentar as discussões no espaço institucional – ocultar, silenciar ou discutir ainda são
opções da escola (SILVA, 2001). A bagagem religiosa de um indivíduo é familiar.
Assim, acredito que é na família que os sujeitos recebem as primeiras orientações
religiosas. Nos vários espaços por onde circulará, sempre lidarão com a diversidade
religiosa, sexual, de gênero, musical etc.

Sobre a difícil tarefa de (in)definir a adolescência e o adolescer

Durante todo itinerário docente, adolescentes e jovens sempre compuseram as
turmas nas quais atuei. Apenas em dois momentos tive contato com outros alunos que
unicamente não se encaixavam nesta classificação: quando assumi alguns grupos da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, outro caso, no ensino profissionalizante.
No âmbito jurídico-institucional, a legislação brasileira classifica como
adolescentes os indivíduos que têm entre 12 e 18 anos de idade. Entretanto, o termo jovem
designa pessoas entre 15 e 29 anos, que segue uma disposição internacional. Inicialmente
pensei em adotar a classificação e utilização do termo adolescente ou jovem, mas, por
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questões metodológicas em preservar a identidade desses estudantes, fiz a utilização dos
dois termos, considerando que os dois referenciais contemplam o público com o qual tive
contato e relatei minha experiência. (BRASIL, 1990)
Quando pensava em juventude e sexualidade e buscava ampliar minhas
perspectivas sobre os valores e sentidos remetidos a esta categoria, eram contínuas minhas
reflexões acerca das dimensões de nosso país e, por conseguinte, a diversidade dos
grupos populacionais e sua dimensão interseccional, perpassando características sociais,
culturais, raciais, éticas, religiosas, gênero e orientação sexual. Partindo desta acepção,
considerei mais pertinente falar em - juventudes e adolescências - abraçando, de fato, as
diferenças como dispõe o Ministério da Saúde:
No caso do Brasil, país de dimensões continentais e de formação histórica e
social multicultural, considerar a diversidade dos contextos de vida de
adolescentes e jovens, mais do que uma ferramenta analítica, é um imperativo
e uma condição para a compreensão das adolescências e das juventudes
brasileiras. (BRASIL, 2010a, p.46)

De maneira recorrente já presenciei conversas entre os agentes educacionais, que
apontavam para a escassez de políticas públicas voltadas à juventude, todavia, em minhas
investigações sobre juventudes e adolescências, tive acesso ao documento Diretrizes
Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde, lançado em 2010, pelo Ministério da Saúde. O
documento traz uma série de normas e manuais técnicos com objetivo de orientar ações
e programas de maneira integrada às outras políticas sanitárias em como tratar os
problemas e/ou desafios no contexto de saúde de pessoas jovens.
Ligo este episódio a uma situação que vivenciei na escola. O Governo Federal
distribuiu para todas as instituições o “Guia de Adolescentes e Jovens: Educação entre
Pares” que integra o material educativo do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas e
contém oito fascículos: Metodologia de Educação entre Pares, Adolescência, Juventude
e Participação, Sexualidade e Saúde Reprodutiva, Prevenção das DST/AIDS, Álcool e
outras Drogas, Gêneros, Raça e Etnia e Diversidades Sexuais (BRASIL, 2011). Fiquei
perplexo quando percebi que o material disponibilizado estava intacto e ignorado num
“canto” da escola. Ao analisá-lo, percebi a riqueza que continha em referências e
propostas de trabalho. Em tal caso, ponderei se realmente não existiam políticas
específicas ou se não há interesse em tratar deste grupo com novos olhares e diferentes
ferramentas pensadas para tal. Meu encantamento por este material foi tamanho, que
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considerando suas potencialidades, utilizei o referido na construção do método de
pesquisa do anteprojeto por mim submetido à seleção ao Programa de Pós- Graduação.
No primeiro capítulo, apresento as motivações de não ter dado continuidade.

Figura 01 – Guia de Adolescentes e Jovens: Educação entre Pares
Fonte: Arquivo do autor

No passado, muito foi defendido de que a adolescência se tratava de um fenômeno
exclusivamente fisiológico. Ainda percebo muitos questionamentos sobre as mudanças
hormonais e sua influência direta no comportamento dos adolescentes. Mas, temos uma
confluência de perspectivas na literatura a respeito das características próprias desta fase
que

são

socialmente

construídas/determinadas.

Margareth Mead,

antropóloga

exponencial nos estudos deste tema, em sua obra Comingof Age in Samoa, sustenta a ideia
de que são os fatores socioeconômicos que determinam a adolescência. (MEAD, 1985)
O início da puberdade – marco da adolescência – pode trazer consigo conflitos
significativos e buscas constantes por respostas – as chamadas crises da adolescência.
Desta forma, o possível pertencimento a algum vínculo religioso proporcionado pela
família pode ser questionado e percebo que é nesse momento, que devido à falta de
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entendimento dos pais e/ou líderes religiosos, emergem os embates entre eles e os
adolescentes. Esta tensão religiosa pode ser traumática para o adolescente e fazer com
que haja um abandono por completo de qualquer vínculo religioso. (ROSA, 1979;
OLIVEIRA & HANKE, 2017)
Compreender a experiência religiosa na adolescência e como eles lidam com isto
dentro da escola é um dos objetivos desse trabalho. Quando falo do processo de
socialização do indivíduo, considero que este começa na infância, mas é na adolescência
que se dá de maneira marcante, quando começa a incorporar preocupações sociais, a
“super” valorizar o companheirismo e buscar pertencimentos a grupos. Nesse sentido, a
religião coloca para o(a) jovem ou adolescente, valores e condutas que o ajudam ou não
a se moldar aos padrões culturais convenientes à sua época.

Na escola? Podemos (não) falar de sexo?

Há algum tempo, encaro a escola como lugar privilegiado para pesquisar sobre
sexualidade e juventude, uma vez emergirem no interior destas instituições de ensino
também as diversidades culturais, sexuais, religiosas, dentre todas as outras. Vivi, por
exemplo, as várias situações de tensões e as intensidades dos relacionamentos juvenis em
sua ambiência em razão do contato prolongado com o cotidiano dos jovens. Trata-se,
ainda, de um espaço sociocultural onde circulam representações que se externalizam e
impactam nos outros espaços sociais, como a família. A família, a escola e a rede de
sociabilidade da qual o jovem participa se apresentam como “espaços formativos” e são
neles que as primeiras informações sobre sexualidade circulam, impactando nas
diferentes percepções sobre determinados assuntos.
A escola é sem dúvidas um espaço de socialização importante no curso de vida
dos adolescentes. Este mesmo espaço traz consigo uma ambiguidade importante que
reside no fato de caracterizar-se tanto como um cenário de libertação, mas também de
opressão (LOURO, 2008). Um exemplo concreto do continuum libertação-opressão das
tensões psíquicas são as sexualidades, as quais continuam sendo “(...) alvo privilegiado
da vigilância e do controle das sociedades. Ampliam-se e diversificam-se suas formas de
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regulação, multiplicam-se as instâncias e as instituições que se autorizam a ditar-lhe
normas” (idem, p. 18). No cotidiano escolar, potencialmente, os alunos teriam a liberdade
para expressar seus pensamentos por se encontrarem entre iguais sob o ponto de vista da
faixa etária.
Assim, comportamentos considerados distantes daquilo que é “pregado” em casa,
em geral pela heteronormatividade compulsória, podem ser objeto de retaliações, vindo
o desviante a sofrer estigmatização por sua diferença. Por outro lado, a escola também
pode ser assumida como um espaço de libertação, por permitir, ao menos teoricamente, a
(con)vivência com a diversidade, abrindo a possibilidade de identificação e expressão das
subjetividades reprimidas. A diversidade aqui mencionada refere-se não só a sexual,
compreendida como a existência de diversos sexos, identidades de gênero e orientação
sexual, mas também a religiosa.
Deste modo, diante do avanço destas inquietações, minhas vivências numa escola
pública localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, permitiram-me refletir acerca de
algumas questões específicas para os jovens na atualidade. Ressalto, porém, que em
nenhum momento meu olhar quis debruçar sobre as experiências sexuais vivenciadas
pelos jovens. Meu interesse era perceber as conexões existentes entre os discursos e
vivências familiares e escolares sobre a sexualidade e as respectivas referências religiosas
deles. Concebia que a sexualidade – enquanto construção social do corpo e do prazer –
é permeada por imagens e representações religiosas emergidas na família e que são
confirmadas ou colocadas em questionamento em outros espaços de socialização, em
particular a escola.
Reconheço que o tema ou o tratamento sobre o tema sexualidade na escola está
em pauta no país. Muitas controvérsias envolvem municípios brasileiros que criaram,
desde 2016, leis que proíbem professores de discutir ou usar material didático que faça
referência à sexualidade, gênero e religião. Avisto que falar sobre aborto, feminicídio,
homossexualidade, continua sendo tratado como tabu ou pautado no medo, um retrocesso
que atenta contra a diversidade, sem falar do possível estímulo a preconceitos e violências
contra as diferenças.
Ao lado do tema sexualidade, considero a religiosidade outra questão que perpassa
a discussão e lhe dá substância. A presença da religiosidade na escola pública sempre foi
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implícita ou explícita, apesar dos princípios de laicidade que caracterizam o Estado
brasileiro (FISCHMANN, 2012). Entretanto, as práticas docentes, os rituais escolares e o
calendário festivo quase nunca deixaram de acompanhar tradições católicas (CAMURÇA
& MARTINS, 2014). Vislumbrava isso nos discursos e na observação de
comportamentos das pessoas - estudantes, professores, funcionários ou gestão, nas
chamadas datas comemorativas, ou ainda, pela presença de imagens sacras. Contudo,
reconheço que, em algumas escolas, como as que trabalhei, as referências afrorreligiosas
apareciam reduzidas a duas datas: o dia do folclore e dia da consciência negra.

Se é de amém ou de axé, ‘vamo’ entender como é que é
Como docente e pesquisador, em alguns momentos me senti despreparado ao lidar
com os conflitos gerados pelas distintas manifestações comportamentais e discursos
regidos por crenças religiosas em torno das sexualidades, por subjugarem o diferente, ao
invés de aprender a (con)viver com ele. Percebi também, que esta sensação de impotência,
não era uma particularidade minha - outros colegas docentes também compartilhavam
dessa angústia ao se depararem com tais situações. Às vezes, justificava-se pela formação
centrada na transmissão de conhecimentos, sem a necessária compreensão das
subjetividades de nossos alunos. Uma possibilidade para a instrumentalização do trabalho
docente é que este problema cotidiano seja melhor investigado, porque embora existam
alguns estudos sobre a sexualidade na escola (Roselli-Cruz, 2011; Seffner, 2011), percebo
ainda haver a necessidade de aprofundamento sobre a relação entre as religiosidades e as
sexualidades de adolescentes no contexto escolar.
Optei por não pensar a escola de maneira isolada, mas, levei em consideração
onde estava localizada e quais eram as características daquele território (SANTOS&
SOUZA, 2003). Sendo assim, olhei para a população que a compunha, pensei nas
famílias, na vizinhança, nas influências do contexto situacional da escola. No bairro, era
possível identificar uma quantidade significativa de templos ou salões religiosos
protestantes, bem como o crescimento quantitativo destes espaços. Por outro lado, o
número de terreiros de candomblé que o bairro abriga também me chamava a atenção. É
importantíssimo destacar que essa pluralidade religiosa refletia e se aflorava dentro da
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escola, sobretudo, pela presença significativa das religiões populares - o pentecostalismo
e a afrorreligiosidade- como duas respostas à aflição (FRY, 1975).
Percebo que na contemporaneidade, a religião se apresenta enquanto um conjunto
de práticas e discursos definidores de condutas em sociedade, as quais são embasadas nos
códigos morais dos coletivos religiosos e usadas para a manutenção da ordem social,
muito embora os códigos de leis determinem a laicidade do Estado. Neste sentido, arriscome a concordar que a religião tem uma “utilidade” na vida social, ao entendê-la como
reguladora das relações existentes, com base no poder por ela representado.
(GIUMBELLI, 2004)
Nesta ótica, a religião não regula somente a vida espiritual, mas tem forte
influência na materialidade dos corpos, na repressão ou respeito às distintas sexualidades.
Entre os evangélicos, por exemplo, impõe-se a “heterossexualidade compulsória” na qual
são congregados o desejo e as práticas sexuais ao sexo biológico, desqualificando tudo
aquilo que foge à norma hegemônica na sociedade patriarcal (NATIVIDADE;
OLIVEIRA, 2009). Por outro lado, nas religiões de matriz africana, particularmente o
candomblé, admite-se a diversidade sexual como normalidade, porque a moral é definida
a partir da mitologia religiosa, auxiliando, desta forma, a naturalização das diferenças
(SILVAet al, 2008).
Destarte, a religião norteia os comportamentos dos adolescentes nos diferentes
contextos nos quais se inserem, dentre eles, a escola. A escola, na visão neoliberal
clássica, é compreendida como “(...) uma instância socializadora que tem a incumbência
de preparar as novas gerações para a vida social” (MIRANDA, 2005 p. 641). Nela,
convive-se com pares e díspares, estabelecendo-se uma trama de relações, onde a vida
individual se torna foco de regulação e legitimação dos distintos coletivos formados por
meio de afinidades, permeados por crenças religiosas, que ora incluem, ora desagregam.
Deste modo, quis compreender o itinerário religioso dos estudantes, suas
contradições e sua conformação, a influência do contexto familiar, ainda que de maneira
indireta, a partir de seus posicionamentos. Para mim, era fundamental entender os
sentidos e significados destas experiências e dos fatores contextuais que atuavam na
construção das identidades de gênero e sexuais daqueles adolescentes no ambiente
escolar. Buscando amparo na literatura, encontrei-me com Mota et al (2012), destacando
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que a experiência religiosa está imbricada com os itinerários terapêuticos das
famílias/indivíduos, sugerindo reconhecer o histórico de filiação religiosa dos membros
da família; episódios e especificidades de processos de adesão, conversão e trânsito
religioso; implicações da religião para a regulação de condutas; acionamento da rede
religiosa nos itinerários terapêuticos das famílias; motivações para as escolhas realizadas;
percepção/avaliação sobre as experiências.
A unidade escolar onde atuei, desenvolvia, há mais de 15anos, um projeto
pedagógico que essencialmente trabalhava as questões ligadas às diversidades, tendo
como foco as questões etnicorraciais, abarcando também as referentes ao gênero e
sexualidade, perpassando pela territorialidade e protagonismo juvenil. Esse projeto
sempre enfrentou resistências na própria comunidade escolar, conforme relatos de sua
idealizadora, uma professora da área das ciências humanas. Em nossas conversas, deixava
claro como, infelizmente, os atores sociais e institucionais utilizavam meios e artifícios
para boicotar ou inviabilizar as atividades desenvolvidas ao longo dos anos,
principalmente quando traziam à tona a influência afrorreligiosa. No momento em que
encerrei minha pesquisa, o projeto não estava mais sendo desenvolvido na escola. Deste
modo, reconheço as possíveis perdas para a comunidade escolar, tendo em vista que, a
partir da sua implementação, era possível abrir a discussão e reflexão, acerca das questões
tidas como tabus e geradoras de conflitos.
Na busca por estudos realizados naquele território, encontrei um levantamento
religioso, realizado por Santos (2012), que contou com a participação de 945 alunos, na
unidade escolar onde atuava. O censo fez parte das técnicas de coleta de dados de uma
pesquisa da autora supracitada e apontou a predominância de alunos “cristãos” (76%)
distribuídos nas mais diversas denominações: “protestantes (54%) e católicos (22%),
além dos que se declararam do candomblé (4%), do espiritismo (2%), da umbanda (1%),
outras (10%), não responderam (4%) e alguns sujeitos marcaram mais de uma opção
(3%)”. Este último dado foi tratado pela autora como “trânsito religioso”, correspondendo
àquelas pessoas que frequentam mais de uma denominação religiosa “em busca de
conforto espiritual e de acordo com sua necessidade”. (SANTOS, 2012)
Sobre esta questão do fluxo religioso, Ari Pedro Oro (1997) complexifica o
conceito de experiência religiosa, incluindo a perspectiva de trânsito religioso, que
consiste no deslocamento dos atores religiosos por diversos espaços sagrados e/ou crenças
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religiosas e na prática simultânea de diferentes religiões. Para este antropólogo, a
movimentação se dá tanto entre as religiões institucionalizadas, quanto entre as religiões
e outros sistemas produtores de sentido menos estruturados.
Deste modo, a compreensão sobre os itinerários religiosos dos estudantes, suas
contradições e sua conformação, bem como de seus familiares, tornar-se-iam
fundamentais para construção da minha experiência como docente-pesquisador e me
possibilitariam entender os sentidos e significados da religiosidade dos nossos
adolescentes, bem como os fatores contextuais associados atuantes na construção das
suas identidades de gênero e sexuais que permeavam o universo escolar.
Assim, ao vivenciar expressões das sexualidades dos adolescentes na escola, pude
perceber a importância de reconhecer os símbolos e imagens que circulavam entre os
jovens, tanto no interior da escola, quanto nas manifestações destes estudantes no âmbito
familiar ou contexto social mais amplo. O pesquisador Ari Oro (1997) aponta para a
importância dos símbolos sobre as novas

expressões de

religiosidade

na

contemporaneidade.
Além disso, é imprescindível identificar algumas mudanças e movimentos
político-ideológicos crescentes no cenário atual. O primeiro deles centra-se no fenômeno
religioso e seus desdobramentos, estes inegavelmente podem ser ricos, mas, também são
capazes de apresentar uma complexidade extrema. Desta forma, na contemporaneidade,
importantes sociólogos da religião apontam para um processo de dessecularização, haja
vista que os anseios da modernidade não se concretizaram, resultando no crescimento das
incertezas e buscas por respostas (STEIL, 2001). A partir disso, temos acompanhado a
influência do pensamento religioso nas mais diversas esferas da vida social, em especial,
nas instituições políticas e na elaboração e possível aplicação das novas leis, a exemplo
da “Escola sem partido”.

Paredão? Sexualidades e identidades de gênero na escola

Do mesmo modo que o pluralismo ressignificou o campo religioso, a identidade
sexual ganhou sentido e relevância histórica a partir do lugar que a sexualidade passou a
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ocupar na cultura ocidental moderna. Isto se relaciona intimamente com a emergência de
sujeitos, assim como expressões e discursos de verdade na definição de si ligado ao sexo,
em determinados contextos de relações sociais (FOUCAULT, 1985 apud MONTEIRO,
2010). Esta vertente construtivista agrega a religião como cultura e seu papel sobre os
padrões da experiência sexual em grupos sociais.
Percebia que na escola, ao falar sobre sexualidade, as pessoas tendiam a associála ao ato sexual em si. Talvez, por conta desse tipo de entendimento que abordar essa
temática ainda seja tratada como tabu. E, além disso, acaba tendo seus sentidos e
significados reduzidos às questões apenas reprodutivas. Para efeito deste trabalho,
buscando me amparar mais uma vez na esfera jurídica-institucional, lanço mão da
concepção de sexualidade presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
considerando os seus diversos aspectos:
A sexualidade[...]relaciona-se com a busca do prazer, necessidade fundamental
dos seres humanos. Nesse sentido, a sexualidade é entendida como algo
inerente, que se manifesta desde o momento do nascimento até a morte, de
formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento. Além disso, sendo a
sexualidade construída ao longo da vida, encontra-se necessariamente marcada
pela história, cultura, ciência, assim como pelos afetos e sentimentos,
expressando-se então com singularidade em cada sujeito. (BRASIL, 1997,
p.81)

Assim como eu, é provável que o leitor também já tenha escutado aquela
expressão “só Freud explica” quando buscamos entendimentos para as questões que
envolvem a sexualidade humana. Na impossibilidade de percorrer sua vasta produção,
destaco sua principal obra sobre sexualidade, Três Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade, nela Freud (1977) explicita como a sexualidade atravessa todas as fases da
vida:
[...] a opinião popular tem ideias muito precisas à respeito da natureza e das
características do instinto sexual. A concepção geral é que está ausente na
infância, que se manifesta por ocasião na puberdade em relação ao processo de
chegada da maturidade e se revela nas manifestações de uma atração
irresistível exercida por um sexo sobre outro; quanto ao seu objetivo, presumese que seja a união sexual, ou pelo menos atos que conduzam nessa direção.
(FREUD, 1977, p.135)

Apesar de sugerir, inicialmente, uma ligação exclusiva às questões biológicas,
quando associa a sexualidade ao que chama de instinto, Freud em seus estudos
posteriores, ampliou seu conceito, associando-o também às questões culturais, corporais,
afetivas e que se estruturam no inconsciente humano.
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Ao trazer a discussão para mais próximo das questões ligadas à sexualidade
humana, sinto que é imprescindível elucidar alguns conceitos importantes que permeiam
a temática, mas, ainda são geradores de muitas polêmicas e produto de visões deturpadas.
Epistemologicamente, sexo, gênero e orientação sexual têm seus conceitos definidos por
diversas áreas do conhecimento, como as biológicas, ciências sociais e humanas.
Neste contexto, o entendimento sobre identidade de gênero na atualidade, em
especial nas sociedades ocidentais, parte de duas perspectivas básicas e quando
analisados, são aparentemente antagônicos entre si. A primeira traz uma visão
naturalizada fundamentada no determinismo biológico, sendo possíveis apenas as
identidades: masculina e feminina. A outra se caracteriza por considerar também os
aspectos socioculturais possibilitando desta forma, percebermos outras identidades de
gênero fora da dicotomia anteriormente descrita.
Um dos livros que mergulhei na leitura, inicialmente seduzido pelo título, mas
logo adiante percebi que a autora seria um importante referencial foi “Gênero,
Sexualidade e Educação” de Guacira Lopes Louro (2014). Em sua obra ela traz uma
demarcação importante quanto a diferenciação entre gênero, sexo e sexualidade. A autora
afirma que “é a partir das feministas anglo-saxãs que gender passa a ser distinto de sex”.
Nesta ótica, o conceito está para além de uma ferramenta de análise, assumindo também
um caráter político, haja vista que ainda é recorrente reduzir gênero ao sexo biológico ou
justificar as desigualdades sociais entre homens e mulheres a partir do prisma científico
reducionista.
É imperativo, então, contrapor-se a esse tipo de argumentação. É necessário
demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a forma
como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz
ou pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o que é feminino ou
masculino em uma dada sociedade e em um dado momento
histórico. (LOURO, 2014, p.25)

Ressalto que apesar de adotar essa “perspectiva social”, não busquei negar o
componente biológico, haja vista, partirmos sempre da ideia de o gênero ser estabelecido
nos corpos, os quais, por sua vez são sexuados. Entretanto, quando falamos das relações,
muitas vezes desiguais, entre os indivíduos, buscamos entender como estas se
estabelecem e se perpetuam na sociedade, geralmente justificadas apenas com bases em
diferenças biológicas na subjugação e/ou determinação de papeis, por exemplo. Desta
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forma, vejo uma negação dos componentes socioculturais e históricos na compreensão
dessas desigualdades.
Percebia claramente que a visão mais comum, binarista e pseudonatural em
relação a gênero, determinava a natureza tanto do “ser homem” quanto do “ser mulher”,
que vai desde as questões comportamentais até mesmo os papéis desempenhados dentro
da sociedade. Broens e Lima (2019) se utilizando do que afirmou Keller(2006) ressaltam:
[...] o homem e a mulher não seriam distintos apenas como resultado de suas
respectivas determinações biológicas: tais determinações biológicas se
estenderiam às capacidades cognitivas e respectivos papéis sociais de cada
gênero. O padrão de masculinidade é associado à atividade, à racionalidade e à
lógica, enquanto o padrão de feminilidade aparece associado à passividade, à
emoção e à insensatez. Como consequência desse atrelamento cultural à
identidade sexual, temos diversos problemas sociais, em relação aos quais os
movimentos feministas arduamente buscam ferramentas para denunciar e
superar”. (KELLER, 2006 apud BROENS; LIMA, 2019)

Reconheço que a visão limitada de gênero reforça problemas sociais como
sexismo e o machismo. Judith Butler (2017) trata como identidades contra hegemônicas
todas aquelas que destoam do binarismo, a exemplo, os transexuais, intersexuais e não
binários, que por não corresponderem ao padrão social estão fadados à marginalização
social.
Recordo que pude acompanhar a importante efetivação de uma lei importante na
promoção dos direitos das pessoas travestis e transexuais. Tratava-se do reconhecimento
da identidade de gênero e a utilização do nome social nos documentos escolares. Sentia
que durante a chamada pronunciar o nome com o qual a pessoa se identificava e
socialmente se reconhecia, trazia dignidade àquela vida.
Neste contexto, não consigo me furtar em falar do aparecimento de mais um
movimento “conservador” na sociedade brasileira que criou a expressão ideologia de
gênero, esta por sua vez, tem sido massificadamente divulgada. De maneira muito
apreensiva, percebi que dentro da própria escola existiam pessoas simpatizantes a esta
corrente, as quais tem servido, inclusive, de plataforma política para muitos
representantes políticos. Essa expressão vem reforçar a concepção binária de gênero e
condicionar como “ideológica” toda ideia contrária.
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Penso a escola como espaço público de diálogo e de confronto com a diversidade,
entretanto, apreensivamente acompanho que esse espaço se tornou alvo contemporâneo
de setores conservadores da sociedade, que veem na família o verdadeiro refúgio dos
princípios morais, retirando da escola o papel de formadora crítica e de construtora de
saberes que abraçam a pluralidade.
Em busca de aspectos normativos a respeito do tema sexualidade e de que forma
a lei versava sobre, especificamente para o âmbito escolar, deparei-me com o panorama
da integralidade trazido pelas Diretrizes para a Atenção Integral à Saúdede Adolescentes
e Jovens:
A sexualidade é um componente intrínseco da pessoa e fundamental na saúde
de adolescentes e jovens, que transcende o aspecto meramente biológico,
manifestando-se também como um fenômeno psicológico e social, fortemente
influenciado pelas crenças e valores pessoais e familiares, normas morais e
tabus da sociedade. (BRASIL, 2010a, p.32)

Assim é possível destacar que aspectos relacionados à sexualidade e à
religiosidade ainda estão sob escrutínio na sociedade brasileira e no espaço público de
ensino nas redes municipais e estaduais, de modo geral. Neste aspecto, Salvador é uma
cidade que congrega várias expressões religiosas e, como marco da escravidão do período
colonialista, coexistem muitas tradições de religiões de matrizes africanas, mas também
oriental, como budismo, hinduísmo, além das religiões do cristianismo.
Neste trabalho, tomando como cenário a ambiência escolar e a partir de minhas
experiências, refleti acerca das experiências religiosas dos jovens e como estas influem
nas manifestações de identidade de gênero e sexualidades.

Este trabalho, portanto, tem por objetivo geral: compreender a percepção
docente sobre as influências da religiosidade na constituição das identidades de
gênero e sexualidades em adolescentes em contexto escolar.

Secundariamente, busquei: 1- Refletir sobre a história de vida e experiência
docente acerca das percepções e vivências escolares sobre religiosidade, identidades de
gênero e sexualidades de adolescentes, a partir da narrativa autobiográfica; 2 - Discutir as
tensões entre adesão religiosa e manifestações de gênero/

sexualidades no âmbito

institucional, por meio de cenas ficcionais, construídas a partir da experiência docente; e,
por fim, 3 - Reconhecer os limites e potencialidades da autoetnografia na abordagem das
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relações entre religiosidade, identidades de gênero e sexualidades, adotando a perspectiva
decolonial.
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CAPÍTULO 1- SOBRE OS TRILHOS DO SUBÚRBIO: UMA VIAGEM
AUTOETNOGRÁFICA
Em 2017, fui convidado a assumir a vice-direção de uma unidade escolar no
Subúrbio Ferroviário de Salvador, mas não abandonei por completo as atividades em sala
de aula. Minha carga horária de trabalho estava dividida igualmente: em um turno, ficava
responsável por executar as funções de gestor; noutro, lecionava, especialmente, as
disciplinas da área de Ciências. Esta dupla vivência me permitiu estabelecer relações em
totalidade com a comunidade escolar e, de algum modo, aprofundar o vínculo
sociocomunitário.
Inicialmente, preocupava-me ao elucubrar sobre possíveis cenas de ruptura
institucional e descumprimento das regras de convivência social no novo cenário de
atuação como gestor. Entretanto, procurava me afastar de acepções preconceituosas sobre
o território e população do Subúrbio, por conta das desigualdades socioeconômicas fruto
da ausência de políticas públicas efetivas e de qualidade para essa população, algo que só
viria alimentar o estigma social atribuído àquele cenário e àquelas pessoas, comum no
imaginário social sobre populações moradoras de periferias e favelas.
O objeto de pesquisa emergiu dos meus próprios fazeres docentes. Apesar de
possuir formação em ciências biológicas, que por sua vez está inserida no campo das
ciências e tal fato poderia me direcionar em maior grau para os métodos científicos de
interpretações quantitativas, meu interesse era tentar compreender as subjetividades que
permeavam as relações humanas, na interface religião/gênero e sexualidades no ambiente
escolar.
Todavia, como já atuava na unidade escolar há um ano, naquele momento estava
tomado por uma expectativa de como se daria esse processo de pesquisa, já que me
colocaria como pesquisador e por concepções teórico-metodológicas tradicionais, logo
imaginei a necessidade de distanciamento ou “estranhar o familiar”. No entanto, a
autoetnografia apareceu como possibilidade que me colocaria como “sujeito do estudo”
e, a partir daí, produzir um conhecimento passível a outras leituras, encontrar outros
caminhos.
A região abriga populações remanescentes de quilombo e outras que reivindicam
a condição quilombola. Possui um potencial turístico ainda pouco explorado com locais
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de beleza singular, além de importante celeiro cultural, com presença de manifestações
significativas, como, por exemplo, o Samba de Roda. É neste cenário, que desenvolvi
minha pesquisa, buscando olhar atentamente as potencialidades daquele local, em
especial, as diversidades intrínsecas ao território.

Figura 2: Trem do Subúrbio
Foto: Anderson Simplício (Disponível em
https://www.vanezacomz.com.br/o-que-ver-e-fazer-no-suburbio-de-salvador-ilha-de-mare-sao-tome/)

De acordo com Sistema de Informação Municipal de Salvador (SIM), a partir dos
dados do último censo demográfico de 2010 (IBGE,2012) contabilizou no território do
Subúrbio Ferroviário de Salvador um total de 278.571 habitantes, em sua maioria do sexo
feminino (52,3%). Destes, aproximadamente 18% da população era composta por jovens
na faixa etária de 10 a 19 anos. Em relação ao quesito raça/cor, 86,4% da população
residente se declarava preta ou parda.
A partir daí, tornou-se necessário refletir a respeito das escolhas metodológicas e
categorias epistemológicas que poderiam nortear o trabalho a ser construído. Entretanto,
para mim era primordial que este percurso fosse capaz de dar visibilidade e voz às
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minorias e esta(s) voz(es) pudesse(em) falar ou se mostrar através de minha experiência.
Neste momento me veio a ideia do filósofo Jules Michelet, quando ainda em 1834, já
anunciava:
Temos as pesquisas dos ricos sobre os pobres.
Os pobres são insolentes, viciosos e etc.
É preciso fazer a resposta dos pobres. (MICHELET, 1834apud PATTO, 1992, p. 107)

1.1 Definindo o meio de transporte: entre o VLT e a linha (auto)férrea
Realizei um estudo de natureza qualitativa, de cunho etnográfico, desenvolvido
durante 12 meses na unidade escolar onde atuava e para construção do conhecimento,
utilizei como substrato minhas percepções tanto em sala de aula quanto em outros espaços
como: pátio escolar, sala de professores, secretaria e sala da direção e para além da escola.
De modo que a minha experiência pessoal pudesse traduzir as vivências, as relações que
eram estabelecidas, o contexto socioeconômico e cultural no qual estávamos imersos.
Desta forma, optei pela construção de um trabalho autoetnográfico. Acredito que as
idiossincrasias desse método me dariam condições para responder aos anseios desta
pesquisa.
Optando por esta abordagem teórico-metodológica, busquei não me filiar a
concepções que naturalizassem, essencializassem ou ainda romantizassem atores,
cenários ou contextos que se engendravam. Confesso que nesse momento me vem à
memória as ideias interacionistas. Não só no tocante aos processos identitários, como
também as relações entre cultura e poder, que tive oportunidade de discutir nas disciplinas
cursadas ao longo do Mestrado em Educação e Contemporaneidade, na linha de pesquisa
Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural.
Entre limites e potencialidades, inerentes a qualquer processo metodológico, a
predileção por construir um trabalho autoetnográfico se mostrou como a melhor
possibilidade, quando o percurso desenhado inicialmente teve sua dinâmica interrompida
por conta de relações conflituosas na cadeia hierárquica da instituição coparticipante.
Somando-se a isto, os prazos acadêmicos se afunilavam. Apesar de ter realizado pesquisa
de campo e cumprido com as exigências éticas, tive de escolher entre “comprar briga” e,
caso assim mantivesse a perspectiva adotada, construir o trabalho numa atmosfera de
atrito ou me reinventar enquanto pesquisador. Preferi remodelar a pesquisa, preservando

33

o objeto de estudo, adaptando a questão de investigação e mantendo as categorias teóricas
e etnográficas, mas sob uma nova perspectiva: a abordagem autoetnográfica.
Confesso ter sido muito difícil abandonar o arcabouço metodológico que havia
ganhado forma e coletado dados preliminares. Diante do cenário desolador colocadoà
minha frente, levei em consideração aquilo que poderia analisar com a maior propriedade
possível e não poderiam me tolher ou barrar: minhas vivências.
Tomo, portanto, a ideia de que a experiência constitui quem as vive, apoiando-me
em Jorge Larossa e John Dewey. Para este primeiro autor, o sujeito da experiência “é
consciente de sua condição de construtor do seu conhecimento, de sua personalidade e de
sua formação” (LAROSSA, 1997 apud CARLESSO & TOMAZETTI, 2011). Esta ideia
está próxima das de Dewey quando diz que existe um elemento central que leva cada
sujeito a protagonizar seu processo de construção de experiência, que é a
reflexão(DEWEY, 2003.) O fato de ter sido professor de Biologia abriu espaço para o
tema do corpo e o meu lugar como educador. Entretanto, outros temas emergiram e
tornaram-se alvo de reflexão. Primeiramente, em trazer os temas para minha vivência e
buscar (re)construir, textualmente, em linguagem que revelasse o conhecimento
construído cientificamente, mas também me aproximasse dos anseios e das expectativas
daqueles adolescentes. Levei em consideração circunstâncias que permitiram um maior
envolvimento e, desta forma, proporcionaram maior riqueza de detalhes para a pesquisa.
Em seu desenvolvimento, percebi que algumas temáticas se associavam, fazendose necessário uma abordagem que olhasse para a constituição da autonomia dos corpos
frente à vulnerabilidade ou vulnerabilização dos jovens diante dos comportamentos
sexuais e reprodutivos no contexto vivenciado.
experimentada,

vale

destacar

que

a

Diante do tema e da realidade

responsabilidade

da

escola

e

dos

professores/pesquisadores é potencialmente grande, pois, no âmbito destas relações
educativas é que são também proporcionadas informações possibilitadorasda promoção
da saúde - aqui entendida no sentido mais amplo que somente a dimensão biológica - e as
compreensões de si e de seus corpos.
1.2 A dor e a delícia de vislumbrar a paisagem durante o trajeto
Na construção desta narrativa, voltei-me primordialmente à minha memória e
sensações. Em um primeiro momento, realizei uma escrita livre, na qual expus meus
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anseios, minhas expectativas e situações que me afetaram. A autoetnografia, ao invés de
me esconder enquanto pesquisador, permitia trazer para o texto minha subjetividade,
emoção e influência (ELLIS et al, 2011). Para tanto, também recorri aos rascunhos
pessoais, anotações de situações vivenciadas e que, naquele momento, chamavam-me a
atenção e julgava necessário registrá-las, agregando reflexões e impressões sobre elas.
Tratavam-se de apontamentos muito particulares e não seguiam algum tipo de formatação
ou padrão, entretanto, estes elementos se tornaram importantes e contribuíram para a
composição deste trabalho. Por utilizar diferentes técnicas empregadas na etnografia
(Ellis; Bochner, 2000), considero que acabei construindo um diário de campo, de caráter
recordatório e comentado.
Após exprimir “no papel” minhas vivências marcantes, executei uma leitura
minuciosa do meu diário recordatório, destacando trechos que se relacionavam com o
meu objeto de estudo e construir mapas mentais (ANEXO I) e reconstituir uma Linha do
tempo (ANEXO II) com minhas trajetórias pessoal e profissional, associando-as a
circunstâncias e situações-problemas. Posteriormente, em um processo contínuo de
categorização, identifiquei as ideias centrais, e, agrupei-as em núcleos de sentido de modo
a construir a narrativa autoetnográfica. Feito isto, delimitei as categorias temáticas e
analíticas que seriam a base para construção da próxima etapa: a constituição de casos
emblemáticos fictícios, mas representativos da realidade vivenciada.
Senti a necessidade de organizar melhor aquele volume de informações, de modo
que não perdesse muitos detalhes e conseguisse captar de que maneira aquelas categorias
se apresentavam para mim e se entrecruzavam. Foi então que decidi construir mapas
mentais, que contribuíram significativamente no delineamento dos dados contidos nessa
primeira etapa: a narrativa autobiográfica, ancorada em elementos etnográficos.
A construção de mapas mentais é muito utilizada como técnica de estudo, sem
embargo, utilizei como ferramenta. De acordo com seu criador Tony Buzan, “(...) um
mapa mental é a maneira mais fácil de gerenciar o fluxo de informações entre o seu
cérebro e o exterior, porque é o mais eficaz e criativo para tomar notas e planejar suas
reflexões” (BUZAN, 1996, p.176. - tradução minha).
Quando tive contato a primeira vez com a obra Peles Negras, Máscaras Brancas
de Franz Fanon (2008), dentre tantas coisas que me sensibilizaram, intriguei-me pela
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forma mediante a qual o autor construiu o seu trabalho. Tornou-se assim, esta obra, uma
inspiração na produção da segunda etapa desta pesquisa. A partir de um processo criativo,
construí cenas fictícias, com personagens igualmente fictícios, de modo que fossem
capazes de ilustrar as situações cotidianas, as quais reconstituí os contextos e os sujeitos,
relações e emoções a partir das categorias temáticas/etnográficas anteriormente definidas.
E por fim, cada cena foi analisada interpretativamente, articuladas com a revisão de
literatura e os objetos de estudo.
Para tanto, elaborei uma ferramenta metodológica, a qual chamei Matriz para
Construção de Cenas e Plano de Análise (ANEXO III). Neste dispositivo, organizei, de
maneira esquemática, todos os elementos que integrariam a composição de cenas,
permitindo fácil acesso às informações:
•

Descrição da cena: tratava-se de um resumo da cena;

•

Objetivo: a finalidade ou intencionalidades da cena narrada;

•

Contexto: em qual/quais circunstância(s) ou pano de fundo a cena se

desenvolveria;
•

Situação-problema: recriação de problemáticas e possíveis caminhos para

compreensão e resolução das circunstâncias ou conflitos descritos como foco principal da
cena;
•

Personagens-índice: invenção de figuras representativas de atores sociais

e institucionais que protagonizariam a cena narrada;
•

Categorias

temáticas/etnográficas:

Identificação

de

categorias

relacionadas às cenas e ao objeto de estudo.
•

Plano de análise: breve descrição sobre a interpretação de elementos

constitutivos das cenas narradas, a partir do quadro teórico referencial e corpus
etnográfico.
No que se refere à redação do texto, optei por escrever todo “em primeira pessoa”
sob a forma dissertativa, construída a partir de uma abordagem analítico-interpretativa de
autoetnografia (ANDERSON, 2006). Apesar de ter elaborado toda narrativa a partir de
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minha experiência pessoal, e desta forma, decidir “quem, o que, quando, onde e como
pesquisar, decisões necessariamente vinculadas a critérios institucionais” (Elliset al,
2011, p.2), submeti o trabalho ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual
da Bahia, tendo sido dispensado do Termo de Consentimento e Livre Esclarecido
(TCLE). Ainda por questões éticas, na reconstituição e criação das cenas, busquei não
singularizar lugares, nem pessoas. Para isso utilizei nomes fictícios. Apesar de prezar pelo
detalhamento das situações, omiti informações que pudessem possibilitar algum tipo de
identificação.
A unidade escolar na qual estava inserido nesse momento, já desenvolvia projetos
e/ou ações que contemplavam o eixo temático sobre o qual verso, isso fazia com que as
mais diversas questões viessem à tona e consequentemente, suscetíveis a intervenções,
possíveis resoluções, tensões, ou seja, tinha à minha frente uma riqueza de situações a
serem analisadas. A partir daí, acredito ter construído uma experiência legítima e em
profundidade, com riqueza de elementos.
Do ponto de vista do método, este relato autoetnográfico compreende as
experiências vivenciadas no período entre março e dezembro de 2018, mas é permeado
de digressões têmporo-espaciais do pesquisador. Não seria possível, contudo, trazer o
repertório de experiências e vivências sobre o objeto de pesquisa no intervalo citado.
Entretanto, reconheço que tudo o que vivi até aquele momento tinha relevância para
ganhar corpo, compor voz neste estudo. Considero-as fundamentais para que,
processualmente, construísse minha afinidade com as temáticas de modo a configurar um
outro olhar, o de pesquisador.
Assim, embora este ainda não seja um assunto comum – o do encontro da
sexualidade com a religiosidade e seus desdobramentos para o cotidiano da escola pública
– meu objetivo era perceber se e como a experiência religiosa interferia nas manifestações
das identidades de gênero e sexualidades em adolescentes no contexto escolar.
Apesar de ter minha experiência com os adolescentes como alvo do foco principal
deste trabalho, analisei também os processos de socialização, negociações e mediações
com o outro, indissociados do contexto em pauta, que se tornou primordial em todos os
momentos a descrição das relações estabelecidas entre cenários e atores. Em se tratando
de relações entre o sujeito de pesquisa e os atores sociais envolvidos, estas se deram, em
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sua grande maioria, de maneira muito intensa e positiva, de modo que estes vínculos
permanecem até hoje e, provavelmente, serão mantidos ao longo da vida. Constituem-se
elos que se estabeleceram, nutriram-se e se mantém à base de muita afetividade.
Por se tratar de pesquisa na área de educação e levando em consideração a
natureza relacional do meu objeto de estudo, apoiei-me nas premissas de Marly André
(2013) quando afirma que:
As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva que
concebe o conhecimento como um processo socialmente construído pelos
sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade,
transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, o mundo do sujeito, os
significados que atribui às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas
produções culturais e suas formas de interações sociais constituem os núcleos
centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão de realidade é construída
pelos sujeitos, nas interações sociais vivenciadas em seu ambiente de trabalho,
de lazer, na família, torna-se fundamental uma aproximação do pesquisador a
essas situações. (ANDRÉ, 2013, p.11)

Para construção deste trabalho, ao reconhecer a autoetnografia como postura
conceitual e metodológica, busquei compreender como a experiência religiosa interfere
nas manifestações das identidades de gênero e sexualidades em adolescentes no contexto
escolar, a partir do olhar e da minha experiência docente. Destaco que no
desenvolvimento deste, não houve um grande hiato entre as vivências descritas e a
narrativa analítica construída. Esta característica favoreceu uma descrição mais detalhada
das situações e do contexto.
As Ciências Sociaissempre me seduziram, em especial por se debruçarem em
estudos das relações e com foco na subjetividade dos atores sociais. Apesar da tentativa
de buscar impessoalidade e neutralidade, pressupostos da “ciência” e discurso de
“verdade”, afastei-me do modo clássico de produção do conhecimento, o que me levou a
pesquisa mais aprofundada sobre a autoetnografia. Neste processo, identifiquei uma
quantidade significativa de referências em inglês. Contudo, o acesso a textos em
português me possibilitou um melhor entendimento sobre o método.
Epistemologicamente, a autoetnografia é:
[...] um género autobiográfico de escrita e de investigação que apresenta
múltiplos níveis de consciência, conectando o pessoal ao cultural. Para trás e
para a frente, os autoetnógrafos observam, primeiramente através de uma lente
de ângulo aberto, focando-se no exterior em aspectos culturais da sua
experiência pessoal; e, em seguida, olham para dentro, expondo um self
vulnerável que é movido por e pode mover-se através de, refratar e resistir a,
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interpretações culturais (ELLIS; BOCHNER, 2000 apud COSTA, 2016, p.
259).

Como mencionei, encontrei dificuldades na busca por produções sobre
autoetnografia, também compartilhadas, na literatura por Bossle e Neto (2009, p.133), os
quais expõem o quanto que, “a bibliografia específica disponível sobre o tema está restrita
a poucas obras escritas em inglês”. Magalhães (2018) acrescenta que “o que encontramos
são trabalhos com orientações metodológicas alinhadas a análises de natureza qualitativa
e interpretativa, a partir de um viés etnográfico, com a inserção do pesquisador no
contexto de pesquisa (ELLIS; BOCHNER, 2000 apud MAGALHÃES, 2018).
Ainda no processo de busca, percebi que os estudos no Brasil com enfoque
autoetnográfico ainda eram muito reduzidos, embora fosse possível constatar um aumento
significativo deles a partir da década de noventa, de acordo com Ellis e Adams (2011).
Este fato, segundo os autores citados, pode ser explicado, em especial, por três motivos:
1) aumento das pesquisas qualitativas e interesse acadêmico recente pelas experiências
pessoais; 2) o ingresso de mulheres e outras minorias nas universidades; e, por fim, 3)
maior reconhecimento ético do método de pesquisa. Entretanto, Magalhães (2018, p.17)
considera “incipientes, principalmente no contexto pedagógico, em domínio escolar”.
De acordo com o HandbookofAutoetnhography (Jones et al, 2016), que utilizei
também como suporte teórico-metodológico, o termo “auto-etnografia” começou a ser
empregado no início dos anos de 1980, mas logo se consolidaria enquanto método de
pesquisa legítimo e robusto. Importante ressaltar que o surgimento desta “nova” vertente
não buscava contrapor nem se estabelecer como método mais verdadeiro ou vantajoso em
relação aos outros, mas, colocar-se como outra faceta de interpelação nos estudos.
Ainda que tenha sentido alguma dificuldade no levantamento de referenciais
autoetnográficos, foi-me necessário construir um estudo referenciado (ELLIS;
BOCHNER, 2000). Dentre tantas variações e possibilidades de trilhar o método adotado,
aproximei-me das narrativas de experiência pessoal (Denzin, 1989) e narrativas
coconstruídas (BOCHNER; ELLIS, 1995).
O uso da experiência do sujeito em seu contexto social e dos seus sentimentos é a
grande tônica na construção de um trabalho autoetnográfico, o que oportuniza a
compreensão de questões maiores. Além disso, a narrativa autoetnográfica “dá voz” a
outros sujeitos e proporciona leitura de outras nuances e contextos socioculturais, a
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exemplo das minorias étnicas.
Em leituras de trabalhos que se aproximassem da proposta que me propunha a
realizar, deparei-me com a dissertação de Viviane Vergueiro (2015), intitulada “Por
inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise
autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade”, que também se ancorou nas
potencialidades da narrativa autoetnográfica para falar sobre corpos e identidades de
gênero:
[...] os potenciais do método autoetnográfico para se pensar em diversidades
corporais e de identidades de gênero estão localizados significativamente nos
diálogos entre os protagonismos destas vozes diversas (ausentes ou
constrangidas, nos processos produtivos de conhecimentos). (VERGUEIRO,
2015, p. 27)

Tomando a autoetnografia como uma potência epistemológica e elencando
elementos fundantes na construção de um texto autoetnográfico, ao lado de todos os
outros gêneros de escrita, o que podemos chamar de visibilização para si é a primeira
chave: o sujeito apresentadordo sentido é o mesmo que reflete sobre ele, interpreta e é o
autor. E, para além disto, não está dissociado do ambiente, pois esta construção só é
possível na relação com o outro. Tomar conhecimento disso me remete imediatamente ao
conceito de alteridade em Emmanuel Levinas, que tive um contato mais aprofundado
durante o curso dos créditos do mestrado, na disciplina de Sociologia da Educação,
quando ele nos diz que:
[...] a relação com Outrem ou o Discurso é uma relação não-alérgica, uma
relação ética, mas o discurso acolhido é um ensinamento. O ensinamento não
reduz, porém, à maiêutica. Vem do exterior e traz-me mais do que eu contenho.
Na sua transitividade não-violenta, produz-se a própria epifania do rosto. A
análise aristotélica do intelecto, que descobre o intelecto agente, que vem pela
porta, que é absolutamente exterior e que no entanto constitui, sem de modo
nenhum comprometer, a actividade soberana da razão, substitui já a maiêutica
por uma acção transitiva do mestre, dado que a razão, sem abdicar, se acha na
situação de receber. (LEVINAS, 1980, p. 38)

A ideia ou o fato de existir só porque me reconheço no outro, robustece a
construção de uma narrativa que dê voz ao outro e também se me reconheço nele, tornome capaz de fazer leituras mais sensíveis de suas subjetividades, neste contexto,
caracterizando outro elemento importante nestas construções.
Ser/Fazer parte do ambiente escolar e buscar realizar uma leitura analíticoreflexiva daquele lugar, exigia de mim o engajamento, também indispensável na
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construção deste trabalho. Na construção de minha narrativa, pretendi trazer o máximo
de elementos evocativos possíveis, aqueles os quais consegui sentir “em campo”, assim
como também não deixei de expor forças, fraquezas ou incertezas. Tal exposição pode
trazer algum grau de vulnerabilidade para mim, entretanto, essa é outra peculiaridade
deste gênero textual.
Dentre tantas leituras necessárias, obrigatórias e/ou recomendadas, recordo-me de
Patton (2002) quando evidencia que a etnografia difere de outros métodos, como a
hermenêutica e fenomenologia, por conta da dimensão cultural. Esta por sua vez, marca
as relações e o processo de construção das identidades dos sujeitos como definido por
Stuart Hall (1992). Com isso, não neguei evidentemente a possibilidade de utilizar o
estudo dos fenômenos, por exemplo, em algum momento do discurso narrativo
apresentado, a partir do que pode ser chamado de “bricolagens”.
Dentre as correntes metodológicas possíveis na escrita de um trabalho
autoetnográfico, não foi possível filiar-me a uma única possibilidade. Como uma
construção híbrida, meu trabalho goza dessas diversas influências. Em certa medida,
trata-se de um trabalho realista-descritivo por discorrer de maneira integrada e detalhada
sobre a minha experiência, de modo que consegui reconstituir textualmente os fatos
narrados e memórias. Além de poder ser identificado também como analíticointerpretativo, à medida que observei e analisei as questões socioculturais, a partir de
minha experiência.
Além disto, meu relato autoetnográfico também pode ser compreendido como
imaginativo-criativo, quando incorporei “invenções” ao modo de produção textual, e
também confessional-emotivo, à medida que, por um momento, abandono a escrita
técnica e científica e trago para o leitor uma linguagem cotidiana entremeada pelas
emoções.
Ocupar esse entrelugar de pesquisador e objeto pesquisado, inicialmente me
causou estranhamento e apreensão, afinal de contas, ainda somos impregnados, em nosso
processo de formação, por estudos científicos normativos e baseados em análises
estatísticas que, em certo grau, relegam outros “dados” a um segundo plano, em especial,
os de ordem subjetiva.
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1.3 Uma parada na “Estação Decolonial”

Talvez, o primeiro e mais desafiante exercício necessário neste processo foi o da
autorreflexão e perceber o que deveria ser transformado em mim, no discurso, nas práticas
e na vivência em si. A partir daí, com sensibilidade e olhares mais aguçados, comecei a
notar que estava passando por um processo de descolonização de percepções e práticas.
Sendo assim, acredito que trazer a perspectiva decolonial para o trabalho conciliava
perfeitamente com o que me propunha a realizar.
Esta perspectiva tornou-se ainda mais pulsante quando li Fanon (2005), que me
provocou com a seguinte afirmação:
[...] a descolonização, que se propõe a mudar a ordem do mundo, é, como se vê,
um programa de desordem absoluta. Mas ela não pode ser o resultado de uma
operação mágica, de um abalo natural ou de um entendimento amigável. (...) Ela
só pode ser compreendida, só tem a sua inteligibilidade, só se torna translúcida
para si mesma na exata medida em que se discerne o movimento historicizante
que lhe dá forma e conteúdo. (...) A descolonização é verdadeiramente a criação
de homens novos. (FANON, 2005, p. 52-53)

Aliado ao processo de mudança de paradigma epistemológico, na construção e
desenvolvimento deste trabalho, tenho a honra de “dar régua e compasso” ao leitor para
analisar as situações narradas, as quais aconteceram numa conjuntura de efervescência
das discussões relativas às questões etnicorraciais na sociedade. O racismo e feminicídio,
em destaque, vitimavam cada vez mais pessoas e as discussões nesse sentido se
avolumavam. Apesar de não terem sido pensadas como categorias teóricas, as questões
etnicorraciais emergiram de tal modo, a possibilitar inflexões e se entrelaçavam com as
categorias anteriormente elencadas: experiência religiosa, identidades de gênero e
sexualidades.
Esta imersão me remeteu imediatamente a uma situação específica vivenciada
durante o curso das disciplinas obrigatórias do mestrado, mas na condição de aluno
especial. Voltar à Academia, passados mais de 10 anos de graduado, era uma subversão
ao sistema que de maneira muito estruturada “me dizia” que eu não poderia ocupar aquele
espaço.
Neste percurso, percebi que “dentro da academia” ainda persistiam mecanismos
perversos e negacionistas do racismo estrutural e institucional, quando pude experienciar
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a dor de ouvir de um professor- convidado, branco, que “entrar no mestrado era fácil,
quero ver é sair”, numa turma majoritariamente composta por estudantes negros e negras.
Seria um viés inconsciente? Uma perspectiva individual? - questionava-me. Certamente,
não! Não posso deixar de reconhecer que esta frase sempre me vem à mente diante das
minhas dificuldades no processo de construção do projeto, desenvolvimento da pesquisa
e produção da escrita, mas é provocativa e desafiadora para concluir o feito.
Almeida (2018) me ajudou a compreender que o racismo se manifesta nas
diferentes formas de lidar com determinados grupos, pautando-se nas relações de poder e
pode ser categorizado em individual, institucional e estrutural. Devo confessar que essas
palavras transpassaram meu corpo e feriram a minha alma, é mais uma ferida que se junta
a todos outros traumas ancestrais.
À primeira impressão, pode parecer que estou nesse momento trazendo uma
espécie de catarse, todavia, essa vivência me permitiu fortalecer ainda mais a necessidade
de desenvolver uma pesquisa que driblasse os modelos canônicos reproduzidos. Longe
de trazer uma escrita inédita ou revolucionária, a opção pela autoetnografia se deu por
conta da possibilidade de construção de uma narrativa que respondesse às questões, mas
a partir de outras perspectivas.
Neste momento, o leitor deve estar se perguntando o que me levou a construir as
análises e reflexões a partir deste outro olhar. Assim como a autoetnografia, a
decolonialidade busca algo que podemos chamar de justiça social, em especial, por
estarmos vivenciando uma realidade arrevessada, na qual as iniquidades se acentuam e as
minorias continuam sendo vitimadas. Diante disso, é necessário se repensar a
contemporaneidade, em especial, na busca e na construção de outras possíveis respostas.
Navegando na literatura de Catherine Walsh, uma das principais autoras sobre
estudos decoloniais, pude encontrar seu posicionamento referente a esses momentos
conhecidos como “crise”:
[...] estos momentos complejos de hoy que provocanmovimientos de
teorización y reflexión, movimientos no lineales sino serpentinos, no
ancladosen la búsqueda o proyecto de una nuevateoría crítica o de cambio
social, sino en la construcción de caminos —de estar, ser, pensar, mirar,
escuchar, sentir y vivir con sentido o horizonte de(s)colonial. (WALSH, 2013,
p. 24)

Partindo destes sentidos, os quais comungo com a autora, recordo-me de Paulo
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Freire (1987), com suas ideias visionárias e atemporais, as quais dialogam com essa
perspectiva no combate à opressão. De maneira análoga, percebo que a opção por
remontar cenas inspirado pelo trabalho de Fanon e também dialogar com as ideias de
Paulo Freire, conciliam com esse horizonte decolonial, trazidos pela própria Walsh em
sua Obra Pedagogias Decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y
(re)vivir, onde, segundo (Adams, 2015):
[...] ela encontra em Paulo Freire e Frantz Fanon, em função do seu sentir
pedagógico e político, dois intelectuais comprometidos com as lutas de
libertação e descolonização, apontando contribuições importantes para a
educação intercultural crítica e decolonial. Walsh sinaliza dois pontos de partida
complementares: o pedagógico em Freire e o problema colonial em Fanon,
ambos propondo a luta decolonial, de libertação e de humanização. (ADAMS,
2015, p.586)

Este encontro entre Fanon e Freire também exibe as diferenças que compõem as
suas obras, mas de acordo com o mesmo autor supracitado, Walsh (2013) dialoga com
outros autores, tendo-os como referência em seus aspectos epistemológicos”:
[...] enquanto Freire propõe que, para enfrentar a opressão e chegar à
humanização, é necessário conhecer a realidade para transformá-la – referindose a uma questão epistemológica –, Fanon dá a entender que o peso corporal da
colonialidade e a consequente exterioridade leva a um novo modo de conhecer
– indicando que à questão epistemológica antecede a dimensão ontológica.
(idem, p.586)

Por fim, destaco que o presente trabalho não visa trazer a você, leitor, pareceres
conclusivos ou epílogo a respeito do meu “eu” ou da ambiência escolar e (des)encontros
entre religiosidades, identidades de gênero e sexualidades de adolescentes e jovens no
ensino público. Na perspectiva autoetnográfica adotada, refutei a ideia de resultados
prontos e imutáveis, por entender que a busca por tais concepções dependiam de como as
relações se estabeleciam em sua dinamicidade, sendo, portanto, processuais e mutáveis.
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CAPÍTULO 2–PERFORMANDO O CAMINHO DO RECÔNCAVO À ROMA
NEGRA SUBURBANA
“Quando não souber para onde ir, olhe para trás
e saiba pelo menos de onde você vem.”
(Provérbio africano)

Inspirado no provérbio africano em epígrafe, e a partir de minha história de vida
e do meu fazer profissional, evocando as memórias e vivências, construí, neste capítulo,
uma autobiografia etnográfica (Reed-Danahay, 1997; Chang, 2008; Elis, 2004), na
tentativa de trazer outras perspectivas, também legítimas, dialógicas e autênticas da
atuação docente. Trata-se, por assim dizer, de uma autonarrativa analítico-descritiva, que
se distanciando das metanarrativas e se aproximando de perspectivas decoloniais, assume
caráter reflexivo entre as percepções do “eu” (self) e as dimensões culturais, que
atravessavam o contexto educacional em relação às temáticas centrais desta dissertação.
No exercício como autoetnógrafo, procurei trazer o cotidiano escolar à luz, por
meio de lentes biográficas enquanto docente sujeito-objeto de estudo, empreendendo o
desafio de mapear estruturas sociais, a força das instituições na produção das
subjetividades, e apontar alguns limites e potencialidades da produção autoetnográfica,
sem desperdício da experiência, conforme nos advertiramBoaventura Santos (2006) e
Almeida et al (2020).

2.1 Desvelando o sujeito-objeto da experiência: entre o Eu e a cultura

Toda minha vida escolar foi cursada em escola privada. Até a 5ª série do ensino
fundamental II, no turno oposto ao qual estudava, voltava novamente ao ambiente escolar.
Só que desta vez, em uma escola pública, levado por uma professora amiga de minha
mãe, responsável por me ensinar o “dever de casa”, porque minha mãe falava que não
tinha muita habilidade com o ginásio. Naquele momento, passava a ter os primeiros
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contatos com a ambiência escolar, mas como uma espécie de membro externo que podia
ter os primeiros contatos com as pessoas e as relações que se estabeleciam e ainda não
imaginava que a escola se tornaria minha “cachaça”.
Tão logo percebi o hiato entre as realidades que vivenciava cotidianamente: o
lugar onde eu estudava, pela manhã, e aquele onde passava as tardes - a secretaria de uma
escola pública estadual, de pequeno porte, próxima de casa. Inocentemente, aquele jovem
adolescente, não compreendia como lugares que, supostamente, deveriam ser iguais,
diferiam tanto entre si. Apesar da constatação de choque de realidades, era curioso
acompanhar, de perto, os problemas que aconteciam na escola: das brigas entre os alunos
aos bate-bocas entre os professores, sem esquecer, ainda, das redes de intrigas que se
formavam entre os demais funcionários.
Era conflitante perceber as diferenças entre a esfera pública e o setor de ensino
privado. Por vezes, fiquei reflexivo querendo entender por que na escola pública as coisas
não aconteciam conforme o esperado. Por que os discursos eram sempre tão carregados
de reclamações e insatisfações? Anos mais tarde, durante a formação, no período de
estágio curricular, recordo de uma frase que me tocou e não consegui esquecê-la: “as
coisas na escola pública são feitas para dar errado”. Em meu percurso, encontraria no
antropólogo Darcy Ribeiro (1986), entre os indícios para respostas a estas e outras
indagações, os pressupostos para o entendimento de que (...) a crise da educação no
Brasil não é uma crise; é um projeto.
***
Quando iniciei a “vida de professor”, de fato, não imaginava quais louros colheria
dessa escolha, assim como também não tinha ideia dos desafios que se colocariam diante
de mim enquanto humano e profissional. Saudosas lembranças me remetem ao início da
carreira docente em um bairro do antigo Centro da cidade de Salvador. Ali, as ruas, a
dinâmica da localidade e seus velhos casarões estavam impregnados de história. Em uma
dessas edificações, estava instalada a primeira unidade escolar que assumi como
professor.
Estava posto o desafio do novo: o ambiente, as pessoas, o trabalho a ser
desenvolvido e as relações que passaria a estabelecer. Os abraços me recebiam
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acompanhados de palavras de estima e boas-vindas, mas, percebia também, nos olhares,
expectativas e anseios por alguém que “chegasse para somar”. Absolutamente, não tenho
dúvidas de que se tratou de uma das experiências mais intensas e marcantes, mesmo tendo
consciência da efemeridade do período que ali passaria devido ao contrato temporário de
trabalho.
De festa surpresa de aniversário, organizada por alunos que conheci naquele
mesmo ano à mediação de situações de tensão, foram inúmeras e mais variadas situações
vivenciadas. Estes exemplos são ilustrativos de como as relações aconteceram em tal
grau de entrega que nos sugerem intensidade. A experiência reafirmaria a assertividade
na escolha dos caminhos. Com efeito, a educação passava a ser o meu lugar e dava
contornos ao meu ser.
Como relatei acima, a transitoriedade dos vínculos trabalhistas que nos uniam –
eu e a escola, terminaram e tive de trilhar outros rumos. Foi, então, que conheci outra
comunidade escolar, na Cidade Baixa. Nesta última, tenho a impressão de que tenha sido
a experiência mais amena no que se refere aos vínculos constituídos, talvez justificada
pela efemeridade da minha permanência naquela instituição. Entretanto, parece que foi
prenúncio de uma nova fase que se estabeleceria, quando passei dois anos afastado da
sala de aula e do ambiente escolar por estar exercendo outra atividade funcional. Este fato
se deu pela escassez de oportunidades na docência e em função da necessidade de inserção
no mercado de trabalho naquele período.
Àquele momento, a insatisfação pessoal com a posição no mercado de trabalho e
a enorme vontade de voltar a ser parte integrante do processo educacional me deixavam
angustiado. Para minha alegria, houve a convocação do concurso que havia sido aprovado
para professor da educação básica do estado da Bahia. Assim, os ventos mudavam
novamente a direção, mas, sob outra perspectiva: de fato, poderia construir uma carreira
sólida e estável como servidor público.
Outra encruzilhada se desenhava à minha frente. Apesar de existir uma lista
disponibilizada pela Secretaria de Educação e Cultura (SEC) do estado da Bahia,
constando o nome das escolas as quais poderia escolher, as possibilidades eram múltiplas
e pouco tempo hábil para pensar ou avaliar sobre elas. Por outro lado, era grande a
ansiedade em tomar posse de algo tão almejado profissionalmente e, então, conquistado.
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Naquela oportunidade, distanciei-me do eixo mais central da cidade de Salvador e assumi
a vaga de professor de Biologia numa cidade da região metropolitana, onde deveria
permanecer por, pelo menos, três anos, correspondentes ao tempo de estágio probatório
obrigatório.
De forma semelhante às situações de acolhimento vivenciadas, fui bem recebido
pela diretora da unidade escolar. Vale ressaltar que escola funcionava em um prédio
cedido por uma instituição religiosa de segmento evangélico. No primeiro momento,
demos encaminhamentos às questões burocráticas, tais como: termos, atestados, entre
outros. Enquanto aguardava a confecção, conferência e assinatura deles, tive as primeiras
impressões sobre a dinâmica local e passei a observar a estrutura funcional. Não pude
deixar de perceber toda movimentação e alvoroço de parte da comunidade escolar pela
chegada de um novo professor em um ano letivo já em curso. Após conhecer a estrutura
física, fui convidado a almoçar, pois já se aproximava o meio-dia. Minha timidez era
perceptível pelas pessoas envolvidas no momento de acolhimento, mas, as palavras e
atitudes a mim deferidas se voltavam para “quebra de gelo”, com intuito de que me
sentisse “em casa”.
Começava, então, a participar da história daquele território. Mas, desta vez,
ocupando uma posição efetiva, associada à noção de estabilidade profissional, que me
dava condições de realizar uma contribuição mais concreta e continuada. Ao chegar, foi
me depositada a responsabilidade compartilhada de “dar novos ares” à escola; contribuir
para outra dinâmica pedagógica, a partir da concepção e execução de projetos
educacionais. A direção, naquele momento, dava-me “carta branca” para pensar e
realizar atividades que transpusessem os limites da sala de aula e promovessem a
aprendizagem significativa dos estudantes, distanciada dos modelos conservadores, ainda
muito impregnados na estrutura e no fazer educacional da escola pública.
A partir daí, de maneira estratégica, envolvendo o coletivo, comecei a atuar na
construção de propostas “inovadoras”, tomando como base referencial o contexto local
ao qual estávamos inseridos. Dentre tantas ações, realizamos feiras de ciências voltadas
para o protagonismo juvenil e a construção de uma horta em terreno baldio que também
pertencia à instituição religiosa a qual o espaço da escola estava vinculado. Extrapolando
os limites do município, proporcionamos aos alunos condições de participarem de
atividades como “Olimpíadas” de conhecimento.
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Para além das ações citadas acima, duas situações específicas tiveram relevância
para mim em relação ao meu objeto de pesquisa. A primeira delas nasceu da necessidade
de desenvolvermos um trabalho educativo, sob a forma de palestras para o público
escolar, para tratar de questões ligadas à intolerância religiosa, que parecia estar
naturalizada naquele ambiente. Sem buscar revelar as raízes que geravam este tipo de
comportamento, destacavam-se o fato de que o palco onde se desenrolava era o imóvel
que pertencia a determinado segmento religioso e o número expressivo de alunos que se
declarava “crente” ou evangélico naquela escola.
Um acontecimento representativo de preconceito e intolerância religiosa no
ambiente escolar foi o episódio da cantina, incumbida de preparar manjar para o lanche.
Os alunos, como faziam costumeiramente, perguntaram às “tias da cantina” qual seria a
“merenda do dia”. Logo, a informação se espalhou no pátio e, em pouquíssimo tempo,
nas salas de aula, era veiculado que a escola tinha preparado “comida do diabo” para
servir aos estudantes. E, em meio a repressões, críticas e queixas, a sobremesa foi rejeitada
por parcela significativa dos alunos, que fizeram relação entre o manjar preparado na
escola à “comida de santo” (Souza Júnior, 2009), integrante da tradição afrorreligiosa do
candomblé.
Outra situação aconteceu em uma feira de saúde que realizamos na unidade
escolar. Diante da quantidade de adolescentes grávidas na escola, veio-me à tona a ideia
de realizar uma oficina sobre educação sexual. Inicialmente, senti resistência por parte
dos colegas professores e espanto dos alunos. Estes últimos quando questionados sobre o
tipo de reação, utilizavam-se de argumentos religiosos, recorrendo, até mesmo, a noção
de pecado para a tratativa do tema. Parte deles se sentia surpresa e expressavaesta
sensação em suas falas, alegando não discutir questões relacionadas à sexualidade ou
gênero.
Neste aspecto, Maia e colaboradores (2006) alertam-nos de que os professores não
costumam discutir sobre estes temas ou correlatos, por diversos motivos:
Muitos educadores possuem dificuldades em orientar seus alunos que podem
ser: por razões pessoais, falta de informações específica voltadas na área da
sexualidade e até mesmo por falta de orientação e de recursos metodológicos
que ajude o professor a compreender a realizar uma orientação sexual
adequada. Porém, a formação destes profissionais ao se trabalhar com a
temática é de grande importância para que se possa evitar a passagem de
conceitos pessoais, preconceitos ou ideias inadequadas. (MAIA et al, 2006, p.
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A oficina de educação sexual também teve a participação de outros membros da
comunidade escolar, a exemplo de pais e funcionários. Muito bem aceita e procurada,
tivemos as inscrições esgotadas e a partir daquele instantesempre era cobrado de quando
aconteceriam outros momentos como aquele, o que demonstrava anseio por informações
a respeito do tema.
Estas temáticas se enredavam e já se desenhavam de tal maneira em minha vida,
que anteriormente, no ano de 2008, apresentei minha monografia de conclusão de curso
intitulada: “Uma análise sobre o ensino de sexualidade em relação aos Parâmetros
Curriculares Nacionais em duas unidades escolares públicas de Salvador/BA”. O trabalho
buscava analisar o ensino de sexualidade nas escolas a partir da proposta transversal
contida nos PCN e constatou o reducionismo à visão unicamente biológica tanto de alunos
quanto de professores e a dificuldade relatada pelos professores em trabalhar o tema.
Infelizmente, tais temáticas ainda são invisibilizadas pela escola. Acredito que isso
se deve às dificuldades de lidarem e trazerem “as diversidades” para o centro das
discussões. Neste sentido, Silva (2016) afirma que
[...] quando as diversidades humanas não são foco de atenção entre os atores
que compõem a comunidade escolar, a escola termina por desenvolver práticas
curriculares e pedagógicas que atuam na manutenção do racismo, do
preconceito e da discriminação no cotidiano da instituição escolar:
invisibilizando os diferentes traços fenótipos e culturais da comunidade
escolar; silenciando sobre as situações de discriminação e preconceitos
vivenciadas cotidianamente; considerando piadas e outras práticas que
inferiorizam a população negra como brincadeiras inofensivas;
desconsiderando as relações existentes entre autoestima e aprendizagem;
apresentando a história da população negra apenas da perspectiva da
escravidão.”(SILVA, 2006, p.4)

A partir deste ponto de inflexão, destaco o quão foram importantes as experiências
narradas até aqui, porque, por meio delas, começava a me aproximar das questões ligadas
às religiosidades e sexualidades na ambiência escolar, produzindo representações sobre
nós mesmos. Estas categorias atravessavam o meu fazer profissional de modo muito
presente na cotidianidade, desviando da reprodução de narrativas externas. As demandas
se avolumavam à minha frente. Era necessário aguçar os olhares e tornar-me sensível a
estas questões, bem como buscar compreender e dar respostas a elas, naquele contexto de
escola pública. Todas estas vivências motivaram meu interesse pelo objeto de pesquisa.
Deste modo, para realizar esta pesquisa, busquei assumir uma outra postura
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epistemológica - o estudo do e sobre o cotidiano me possibilitava o afastamento das ideias
positivistas e funcionalistas ainda incrustadas no fazer docente.(ALMEIDA et al, 2020)
Ao longo da formação acadêmica e confrontando com as vivências descritas, pude
perceber quanto a prática docente é alvo constante de críticas dos mais diversos públicos
e setores da sociedade. Lembro-me de uma reunião pedagógica, quando uma professora
em tom de voz alterado, demonstrando claramente seu descontentamento com este
quadro, disse-nos: “o problema é que todo mundo acha que pode se meter na educação”.
Tal fato reforçou a necessidade de construir uma narrativa que partisse de minha
experiência, posicionando-a no centro do discurso e, desta forma, revelar vozes
silenciadas ou marginalizadas através da escrita autobiográfica, com foco no sujeitoobjeto de pesquisa, pautada na reflexividade e numa perspectiva decolonial.(ADAMS;
ELLIS; JONES, 2015)

2.2 O que quer o professor negro? O que quer o aluno negro?

As interrogações colocadas como subtítulo nesta seção são influenciadas pela
minha leitura de Pele negra, máscaras brancas, obra icônica do psiquiatra martinicano,
de ascendência africana, Frantz Fanon, que se destacou na crítica à colonialidade e seus
efeitos nefastos sobre mentalidades e corpos negros, a partir da “epidermização do
racismo”. Já na introdução de sua tese de doutoramento, refutada pela academia à época,
ele questiona: Que quer o homem? Que quer o homem negro? (FANON, 2008).
Contextualizadas ao cenário escolar, tentando fugir da autoilusão de “falar, pensar e agir”
como branco e ter “a máscara caída”, “pois onde quer que vá, o preto permanece preto”,
singularizei os dilemas à minha experiência como professor-pesquisador negro em meio
às relações construídas com alunos também negros. Aqui está minha tentativa de
contornar a antítese tomada pelo próprio autor decolonial como possível saída: “o negro
quer ser branco, (...) que ascender à condição do ser [branco, meu grifo].
(BERNARDINO-COSTA, 2016).
***
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Ao terminar o estágio probatório, foi-me colocada uma nova proposta bastante
desafiadora: assumir a gestão em outra unidade escolar, na condição de vice-diretor.
Novamente, a necessidade de tomar escolhas assertivas e o medo do novo me deixaram,
por hora, atônito. Para tomar esta decisão, levei em consideração a possibilidade de viver
outra experiência, que seria acrescentada à minha trajetória profissional como também a
iminência de fechamento da escola onde estava alocado. Além disso, vislumbrava o
eventual retorno à Salvador. Finalmente, estar mais próximo de casa.
Cheguei, assim, naqueledesconhecidoterritório, tomado por expectativas,
incertezas e medos. Ao tempo em que desbravava aquele novo ambiente, observando e
agindo, eu também era observadopela comunidade, fazedora de leituras daquele corpo
negro que trazia consigo suas marcas e suas histórias, bem como as insígnias de sua
religiosidade. Àquela época, os medos foram suplantados pela calorosa e afetiva
receptividade tanto dos alunos como da equipe de funcionários e professores, fazendo
com que meu trabalho fluísse de forma bem positiva.
Recordo-me de uma outra receptividade, ou melhor, sentida por mim como
acolhimento. Em outra escola que já atuei, quando no retorno às aulas após o recesso
junino, trajando branco e em uso de elementos que me identificavam como adepto do
candomblé e que sob preceito ritual. Na ocasião, fui logo identificado e acolhido por uma
professora que pertencia à mesma religião. Naquele momento, o medo dos olhares ou
atitudes preconceituosas, que antes me preocupava, perdia força, porque sabia que
naquela comunidade existia uma representatividade afrorreligiosa que nos fortaleceria
mutuamente e, poderíamos nos afirmar como afrorreligiosos de maneira ainda mais
contundente no espaço escolar.
O retorno para capital me projetava a explorar o Subúrbio Ferroviário de Salvador
como novo “cenário” de atuação profissional. Algo em comum sobre o perfil dos
estudantes dos territórios onde passei me chamava atenção: majoritariamente
adolescentes negras e negros, de baixa condição socioeconômica, moradores de
favelas/comunidades vulneráveis ou vulnerabilizadas. Por isso, meu interesse se voltou
para este perfil de público escolar como alvo da pesquisa. Neste cenário propício, as
proposições poderiam ser potencializadas e contribuiriam para possíveis transformações
sociais.
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Sentia-me incomodado ao escutar corriqueiramente que o aluno da escola pública
é desinteressado e “não quer nada”, entristecia-me perceber as pessoas envolvidas no
processo educacional, crédulas deque dos guetos, das favelas e comunidades pobres “não
sai nada que preste”. Contrapondo estas visões, pude perceber em minhas vivências, a
pressão que o aluno(a) negro(a) ainda sofre devido às estruturascoloniaisentendidas como
“constitutivas da modernidade, e não derivadas”. (MIGNOLO, 2005, p. 75)
Apesar de abrigar diversidades em seu interior, sinto que a escola ainda não sabe
lidar com todas elas, de modo que reconheça e respeite as singularidades. Em especial, o
projeto político e pedagógico, enquanto orientador e facilitador da prática educativae do
processo de ensino-aprendizagem, deveria ser pensado coletivamente e contemplar todas
estas dimensões.
No entanto, percebia que os estudantes cada vez mais se reconheciam como negros
e negras, mas, talvez mais do que isto, demonstravam reconhecer os “privilégios
brancos”(MOREIRA, 2016). Na tentativa de mudar esse cenário e construir uma nova
perspectiva, com a ajuda do movimento estudantil, eles pensaram e fundaram o grêmio
da escola. Essa movimentação de reuniões, discussões, e espaços de construção “deles
para eles”, resultou na estruturação de uma organização com “diretorias” específicas
pensadas para as minorias, como “diretoria da mulher”, diretoriaLGBTQI+ e “diretoria
do negro”.
Uma curiosa sensação foi a que experienciei com os pais dos alunos, ao me
(re)conhecerem enquanto um professor negro como novo integrante da comunidade
escolar. Senti que depositavam muita confiança e expectativa na minha presença.
Entretanto, isto me fez refletir sobre como estavam me enxergando ali: se um aliado à
construção de outros sentidos e significados para vida de seus filhos, a maioria negros e
negras, naquele contexto ou apenas como mais uma pessoa disponível e cuidadosa para
“tomar conta de seus filhos”, e, quem sabe, até mesmo, ser responsabilizado por papéis/ou
funções que socialmente são atribuídos à família (negra). Neste aspecto, penso que a
noção de família extensa, desconstruindo a acepção de parentesco meramente por laços
de consanguinidade, tal qual a “família de santo” (Lima, 2003),

emergente como

estratégia de sobrevivência à opressão colonizadora, pode ter influenciado à noção das
classes populares da escola como prolongamento da família, na constituição de uma rede
socioafetiva e potencialmente protetora às pessoas negras em comunidade.
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Do mesmo modo, jamais poderia deixar de comentar sobre as experiências
compartilhadas com os professores. Os colegas, em sua maioria, merecem um destaque
neste texto, não só por conta das boas relações e trocas estabelecidas, mas também por
questões ligadas aos seus fazeres profissionais. Foram professores e professoras que
contribuíram, de maneira significativa, para a formação dos alunos, por meio da
realização de práticas socialmente comprometidas.
Lembro-me que, por diversas vezes, reunimo-nosa fim dediscutir intervenções
possíveis para situações que se colocavam à nossa frente e desafiavam a nossa prática, a
exemplo de como lidarmos com estudantes portadores de deficiência em nosso espaço.
Queríamos incluí-los à comunidade escolar, com reforço à equidade. Reafirmo a
relevância de ações como estas, porque, muito embora as unidades escolares devam
promover a inclusão escolar e o respeito à diversidade, a institucionalização deste
processo, em minha visão, ainda se apresentava um pouco distante do que imagino ser o
básico para proporcionar transformações efetivas.
Além disso, notava que a escola onde atuava, pelo fato de possuir equipe
qualificada, formada por professoras e professores que buscavam aperfeiçoamento
profissional e seguimento acadêmico, favorecia a construção de um ambiente onde não
só as práticas inovadoras potencialmente exitosas ganhavam espaço, como também
tornavam o lócus de trabalho extremamente motivador. Ao sair da graduação, tinha o
desejo de dar continuidade à vida acadêmica, mas sempre protelava para outro momento
da minha vida. Naquela escola, encontrei colegas que, somando-se a outros amigos da
minha rede afetiva, estimularam-me a construir o anteprojeto desta pesquisa e submetêlo à seleção de mestrado.
Neste plano, Godson (2008) aponta que as modificações na educação não têm
considerado a história de vida dos professores, nem suas dimensões culturais. Desta
forma, a construção de um trabalho autoetnográfico, a partir de minha narrativa reflexiva
pessoal como professor e pesquisador, tem potência para melhor conhecer o fazer docente
e a partir desta “nova compreensão”, pensar outras possibilidades na construção
profissional.(BOSSLE &MOLINA NETO, 2009)
Deste modo, reconheci também, naquele espaço, a presença de professores e
professoras negras, que assumiam seus traços identitários, culturais e/ou mantinham
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ligação com movimentos sociais, possibilitando a abordagem de questões etnicorraciais
no seio escolar. A corporeidade e a performance destes professores, aliadas às práticas
cotidianas de combate aos preconceitos e outras formas de intolerância, promovendo o
respeito às diferenças, politizavam aquele território. Nesta mesma lógica, os estudantes
passavam a se enxergar e conseguiam se sentir representados em algum aspecto por seus
professores, quer fosse pelo fenótipo, culturalmente, ideologicamente, ou até mesmo,
levados por fatores de caráter (inter)subjetivo.
Ao momento em que tomei a autoetnografia como método e a partir dele pude
centrar as minhas vivências dentro do contexto social no qual estava imerso
(Wittizoreckiet al, 2009) e

reconhecer o quanto a representatividade se tornava

importante, não só para os nossos estudantes, mas também para as minorias etnicorraciais,
de gênero e sexuais, na perspectiva pluralista. A partir desta acepção e realidade, a meu
ver, é possível (re)construirmos novas histórias, novos protagonismos. Esse movimento
que vai de encontro às representações dominantes, noqualas minorias passam a ter espaço,
visibilidade e voz, é tratado por Hall (2011) como transcodificação.
Refletindo sobre a relação de proximidade, diálogo e confiança que procurei
sempre manter com os estudantes, penso ter terminado por assumir uma postura engajada
de combate às iniquidades sociais, ao tentar, a todo o momento, não reproduzir padrões
discriminatórios, independentemente de minha constituição e filiação religiosa. Busquei,
ao máximo possível, não praticar qualquer espécie de proselitismo no âmbito escolar,
sobretudo, por também não me encaixar nos padrões da cisheteronormatividade(ROSA,
2020).Desta forma, a autoetnografia me possibilitou a conexão do meu “eu” em
profundidade com meu contexto social e/ou cultural( ELLIS &BERGER&, 2002).
Ao recordar estes cenários e as vivências proporcionadas neste palco de
“ensinagem”, evoco à fala de Paulo Freire, quando diz que (..) não existe imparcialidade.
Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é: sua base ideológica é
inclusiva ou excludente?
2.3 A pedra fundamental: o yian1 de Xangô

1

yian = colar simples de um único fio, geralmente composto por miçangas de menor tamanho,
costumeiramente utilizado dentro da roupa.[grifo meu]

55

Falar sobre pedra, em minha visão, está para além da sua materialidade visível e
sensível (SANSI-ROCA, 2005). É trazer à tona o que me constitui religiosamente. O otá,
como pedra-orixá, é para mim, enquanto candomblecista, ocupante de cargo sacerdotal
relevante - pois sou responsável por invocar os orixás através da musicalidade - a porção
mais sagrada e maior de ligação espiritual. É onde se assenta meu Orixá, que por sua vez
está também assentado no meu corpo, por meio da vinculação à minha cabeça - Ori, em
termos nativos.
A metáfora aqui empregada como pedra basilar - “Otá de pesquisa”, motivou-me
a dar novos sentidos e significados à minha experiência docente, direcionando-me para a
perspectiva de “investigador” engajado. Mas, qual cena vivenciada no cotidiano escolar
me despertou para meu objeto de estudo e aguçou o olhar de pesquisador?
Ao refletir sobre a situação narrada a seguir, acredito não ter dúvidas de que se
deu em função do meu desejo de “conhecer” e inquietação de “compreender” a realidade
cotidiana, imbricados em um processo concomitante de identificação e representatividade
pela qualpassei na escola. Passo, então, a descrevê-la em profundidade.
Mas, vamos a narrativa, portanto. O turno matutino era-me dedicado às aulas.
Eram, pelo menos, sete turmas com as quais trabalhava diariamente os componentes
curriculares Ciências, Biologia e Redação. Dentre tantas situações as quais precisamos
lidar nas escolas públicas, uma delas era a carência de professores de determinadas áreas,
que somada às ausências docentes - pelos mais variados motivos - configuravam-se como
fatores que, em certa medida, dificultavam a dinâmica escolar, pois os alunos, ociosos,
amontoavam-se nos corredores, gerando barulho e desconcentrando os demais em aula.
Mas, surpreendentemente, foi este contexto que me possibilitou uma experiência
marcante. Estava sentado à mesa destinadaao professor, no andar superior, em uma das
salas mais reservadas. Havia acabado de realizar uma atividade exploratória do
conhecimento prévio ou acumulado, conhecida mais comumente como “sondagem”. Este
era o método de ensino que costumeiramente empregava, à época, para pôr em prática à
disciplina Redação, e, a partir dos resultados obtidos, desenvolver o processo de ensino.
Quando, repentinamente, surgiu um jovem sorridente à porta da sala para ver
quem era o professor novo. Olhou-me e fez um gesto com as mãos como se me
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perguntasse “tudo bem?”. Reativamente, sorri para ele e retribui o gesto de maneira
afirmativa. No entanto, ele permaneceu ali, parado por alguns segundos. Acredito que ele
tenha tido a sensação de minutos, ou por que não horas, pois permanecia estático e com
o olhar fixo voltado para o meu pescoço. Quando, então, me dei conta de que ele estava
olhando para um yian de Xangô, o qual “carregava” no meu pescoço.

Figura 03 – O yian de Xangô
Fonte: Arquivo do autor
Rompido aquele momento contemplativo, que até me pareceu como seele tivesse
“entrado em transe”, o jovem estudante saiu, sem me dizer nada. Contudo, após alguns
minutos, retornou à porta da sala e, levantando a manga de sua camisa, mostrou-me suas
curas, marcas/incisões que tinha no braço, indicativas de processo iniciático no
candomblé. Do mesmo modo, continuava o diálogo silencioso, expressando
corporalmente o grau de identificação e pertencimento à afrorreligiosidade. Em
continuidade, pegou em seu pescoço, fazendo uma correlação com o fio de contas que eu
carregava no meu, gestualmente me afirmando que também era “do axé”. Naquele
momento, fui tomado por um misto de sensações e emoções, que se avolumavam, afinal,
aquele movimento era carregado de sentidos e significados. Para mim. tratava-se de
mensagem simbólica, de cunho transcendental, que começava a descortinar outros
contextos fora “do terreiro”.
Admitindo que em nossa concepção afrorreligiosa as coisas não acontecem por
acaso, mas por “caminhos que se cruzam”, fiz uma leitura muito particular da situação,
coerente com a minha constituição identitária religiosa em sua reflexividade. Em minha
perspectiva, foi através daquele jovem, que a ancestralidade se materializava por meio da
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corporeidade e me dava a certeza de não estar sozinho naquele novo lugar, ao tempo em
que me responsabilizava em ser referência e voz para os

necessitados de viver

escondendo a sua fé.
A noção de pertencimento a uma comunidade mais ampla, própria de nossa
acepção afrorreligiosa da “vida de terreiro” e dos vínculos da família estendida - traduzida
na expressão “povo do axé”, provavelmente, pareceu-me a condição necessária para que
o adolescente se aproximasse cada vez mais de mim. No dia a dia, sempre que me avistava
em sala de aula ou nos corredores da escola, o jovem fazia questão de me mostrar seus
fios de contas, em um processo dialógico contínuo, permitindo-nos compartilhar
situações vivenciadas por ele. Novamente, reitero o quanto a representatividade se
tornava importante em apoiar pessoas em questões afirmativas, reconhecimento de
direitos e fortalecimento dos vínculos e cooperação.
Nesse sentido, encontro nas palavras de Chinen(2013) sustentação quanto à
importância da representatividade na construção da identidade dos adolescentes:
No processo de construção de sua identidade, o indivíduo adota o
referencial que dispõe, pois sendo modelo dominante e consensual,
passa a ser o ideal buscado, mesmo que não corresponda à sua realidade.
Esse é um problema particularmente grave quando se trata de crianças
e adolescentes, cuja elaboração da personalidade pode entrar em choque
com os padrões de cor, credo ou valores de seu grupo. (CHINEN 2013,
p.40)

Paradoxalmente, Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano, onde
a cultura afro-brasileira permeia as diversas redes de sociabilidade. Ao andar pelas ruas
dos bairros, mesmo os mais luxuosos, o cheiro de dendê aguça nossos sentidos, vindo dos
tabuleiros das baianas de acarajé como herança africana. Partindo do pressuposto que a
afrorreligiosidade ou a cultura de base afrorreligiosa são partes constitutivas do cotidiano
soteropolitano, embora conhecedor das razões histórias que explicam essa realidade
choca-me ainda perceber, através de casos ilustrativos como o narrado, o quanto que os
adeptos do Candomblé são tolhidos de expressar sua fé em diversos ambientes por medo
do preconceito e de sanções sociais.
Nesta ótica, ratifico como o corpo negro, pobre e candomblecista se torna, quer
seja no ambiente escolar ou em outros espaços públicos, alvo principal de opressão. A
simples evidência do pertencimento afrorreligioso, a partir da exposição dos elementos
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sagrados, o uso de vestimentas e adornos, de marcas corporais identitárias, podem
provocar reações preconceituosas e ataques repentinos. A questão é agravada, sobretudo,
quando o jovem retoma à vida social após a realização das chamadas “obrigações”, as
quais exigem do adepto o cumprimento de preceitos religiosos e a adoção de
comportamentos subordinados ao processos rituais a que se submeteu, mais conhecido,
entre os nativos, como “resguardo de santo”.
Nesta esfera, cabe-me reafirmar que a liberdade de crença e o exercício livre de
cultos religiosos são direitos garantidos, expressos no inciso VI do Artigo 5 da
Constituição Federal (BRASIL, 1988). Na situação em apreço, para além das questões
legais dispostas em instâncias superiores de poder, nossa comunidade escolar trazia o
respeito à diversidade religiosa como marca característica. Inclusive, sob o ponto de vista
normativo, esta diretriz também estava disposta em seu Projeto Político Pedagógico (PPP)
em curso.
Todavia, esta problemática adesão religiosa e sua consequente afirmação não se
colocavam isoladamente no ambiente escolar. Ela também se imbricava a outras
questões, que se complexificavam à medida que acompanhava mais de perto a vida
cotidiana de nossos estudantes. Voltemos, então, ao caso do jovem alegre. De bastante
comunicativo e com fama de “pegador”, passei a perceber mudanças de comportamento
e embotamento afetivo. Ele vinha demonstrando abatimento, acomodava-se pelos cantos
e, já pouco conseguia esboçar seu marcante sorriso.
Em uma atividade coletiva, que desenvolvia em sala, fui surpreendido pelos
componentes do grupo em que estava inserido ao passar por eles. Os colegas de sala me
pediram para “dar um tempo ali”. Queriam que, de alguma forma, opinasse a respeito de
uma situação vivenciada pelo rapaz, que havia se tornado o centro das atenções do grupo.
Em determinado ponto da atividade, os olhares se dividiam entre os cadernos e àquela
história que o jovem passava a narrar, despertando ainda mais a atenção dos demais
colegas, que se interessavam pela narrativa como expectadores de um filme do gênero
dramático.
Com uma voz embargada, falou-nos sobre o dilema pessoal que estava
enfrentando naquele momento. Ele se dizia apaixonado por uma garota da mesma sala,
mas os pais dela reprovavam a relação entre eles. Mas, qual seria o cerne da rejeição dos
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pais? - levava-nos a questionarmos indiretamente. A “escolha” de sua religião parecianos a única e principal explicação. Entretanto, o pior logo se revelaria a seguir: a
condicionalidade de conversão religiosa para que fosse aceito. Foi, então, que nos
explicitou a importância da religião em sua vida, atribuindo ao candomblé e, em especial
ao seu Pai de Santo, que o retirou da “vida” que levava, referindo-se à vulnerabilidade
social ao qual estava exposto. Paralelamente, fazia reflexões quanto à necessidade de
demonstrar gratidão ao seu sacerdote e à casa de candomblé que o acolhera. Por meio da
conversa aberta, na medida possível, procurava, com ajuda do grupo, construir possíveis
cenários de escolha e suas consequências.
Em relação às opiniões dos colegas, estes demonstravam indignação e afirmavam,
de maneira categórica, que a conversão à fé cristã imposta pelos pais da garota era
absurda, mantendo-se perplexos com as impressões que eram relatadas detalhadamente
pelo protagonista. Alguns alunos, inclusive, filiados a outras formações religiosas,
consensuavam de que a religião não deveria ser fator determinante para constituição ou
desenlace de relação amorosa entre pessoas.
O sentimento amoroso do casal me parecia crescer ainda mais neste cenário
adverso. Observei que passaram a “viver grudados” todo o tempo no qual estavam na
escola.Para acentuar o impasse, os pais da jovem procuraram a instituiçãoe solicitaram à
direção que interviesse na relação amorosa, chegando a sugerir a separação de sala, já que
este seria o único lugar que eles ainda poderiam permanecer juntos sem “olhos vigilantes”
sobre eles. De fato, a escola se configurava reduto de libertação para os dois adolescentes.
Apesar da “exigência” dos pais, a escola não poderia nem deveria interferir
sobremaneira na relação entre pessoas - este tipo de ação fugiria ao seu papel. Entretanto,
é sua obrigação zelar para que as relações sociais ali desenroladas sejam ajustadas e
salutares. Esta tensão inter-religiosa encontrava palco nos espaços da escola e, justamente
pela falta de controle naquele ambiente como desejavam os pais, suas ameaças foram
aumentando em relação à instituição. Passaram a buscar razões técnicas ou pedagógicas
para motivar afastá-los, como, por exemplo, queda no rendimento escolar dos envolvidos.
Contudo, a estratégia requerida não se sustentava, já que ambos estudantes apresentavam
rendimento satisfatório para aprovação escolar.
Ocasionalmente, os jovens chegaram até a se afastar temporariamente, mas logo
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depois reataram. Foi, então, que percebi novas mudanças no comportamento do garoto e
já não tínhamos a presença constante dos pais na escola. As coisas pareciam ter se
acalmado e o conflito, aparentemente, resolvido. Todavia, o desfecho da lide não deu pelo
fato de as partes criarem respeito e consciência do quão importante é (con)viver com a
diversidade. Aquele jovem, mais uma vez, viu-se obrigado a negar a sua fé, abandonar a
religião que até pouco tempo o fazia feliz, e, por fim, se converter ao protestantismo como
única forma de “viver seu amor” em plenitude.

2.4 Qualquer maneira de amor vale a pena (...)

Ah! Infinito delírio chamado desejo
Essa fome de afagos e beijos
Essa sede incessante de amor
(...)
E o que mais importa
É manter essa chama até quando
eu não mais puder
E a mim não me importa mesmo
Se Deus não quiser.
(Infinito Desejo -Gonzaguinha)

Os discursos de pertencimento, adesão religiosa e identidade religiosa dos
jovenscom os quais tive contato ao longo desses anos, sempre me intrigaram,
principalmente, ao perceber as nuances comportamentais e vivências divergentes, as
vezes paradoxais, “dentro” e “fora” da escola.
Uma das coisas que mais me chamava a atenção era o fato destes jovens
experimentarem muito mais a sua sexualidade, diferentemente das gerações que os
antecederam. Trazem essas questões de maneira muito marcante em frases como “eu
gosto de pessoas” referindo-se a não existência de preferência por determinado gênero ou
“fico de boa com menino e menina, gosto de experimentar”. Importante ressaltar que tais
comportamentos não acarretam nenhum sentimento de culpa, chegam a fazer reflexões a
partir da formação religiosa e da prática, mas não se privam de seus desejos.
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É necessária uma pausa nesta escrita, me recordei de algo importante e que vale
menção. Quando fui aprovado na seleção para ingresso no programa de pós-graduação,
queria compartilhar com as pessoas, eu era só emoção e expectativas, queria compartilhar
com as pessoas essa “conquista”. E assim aconteceu,várias pessoas comungavam dessa
alegria, entretanto, em conversa com um amigo também professor da área das artes
cênicas, me surpreendi, o mesmo me parabenizou e em seguida perguntou o que eu iria
estudar. Disse o título do projeto que submeti ao programa e ao ouvir a palavra
sexualidade, na mesma hora fui interpelado: “mas não é um assunto já batido?”.
No primeiro momento a sensação foi de ter caído sobre mim “um balde de água
fria”, mas, logo em seguida expliquei o que tinha me motivado, principalmente a partir
de minha experiência. E, desta forma, ratifiquei mais uma vez a necessidade de fomentar
as discussões sobre sexualidade, sobretudo no espaço escolar, onde as pessoas parecem
fugir da temática, ainda encarada como tabu.
A escola é um palco e cenário quase que perfeito na qual os alunos se expressam
das mais diversas formas possíveis. Por vezes, traziam à sala de aula situações nas quais
os agentes educacionais adotavam posturas e atitudes preconceituosas e/ou
discriminatórias, como por exemplo, a forma de tratar os estudantes que pertenciam ao
=candomblé, desqualificando a religiosidade deles. Estes posicionamentos eram em sua
grande maioria pautados e justificados num discurso de cunho religioso. Deste modo, ao
me propor refletir as negociações e construções identitárias presentes na escola, levo em
consideração todos os atores sociais evolvidos no processo de educação.
Em especial, os jovens “cristãos”2 ligados ou não a uma instituição religiosa,
costumavam se afirmar como “crentes” em relação à sua vinculação religiosa, deixando
transparecer em seu próprio discurso os posicionamentos ligados à sua crençasobre
questões emergentes acerca dasexualidade/gênero no âmbito escolar. Não era à toa que
expressões como está amarrado em nome de Jesus ou tá repreendido incorporaram-se ao
repertório da “linguagem” escolar. Talvez pelo fato do cristianismo, ter sido a ferramenta
mais poderosa no processo de transformação civilizatória, naconcepção ideológica de
conquista e colonização, porque

2

Termo utilizado por fiéis para fazer referência ao pertencimento a uma denominação religiosa
evangélica, em particular, pentecostal.

62
[...] justificava a colonização da memória e, consequentemente, das
noções de si das pessoas, da relação intersubjetiva, da sua relação com
o mundo espiritual, com a terra, com o próprio tecido de sua concepção
de realidade, identidade e organização social, ecológica e
cosmológica”. (LUGONES, 2014, p. 938)

Entretanto, opondo-se a isso, àqueles jovens que tinham uma prática religiosa
discordante das matrizes cristãs dominantes, como os adeptos ao Espiritismo e ao
Candomblé, por exemplo, dificilmenteexpressavam em suas narrativas elementos que os
identificassem. Do mesmo modo, quase nunca portavam signos ou sinais diacríticos da
cultura afrorreligiosa, a exemplo dos fios de conta e ojás - estes eram suprimidos, em
consequência da repressão social a qual estavam sempre expostos.Era muito difícilpara
mim, contrariadamente, perceber aquele silenciamento, me questionava como seria para
aqueles jovens serem suprimidos de expressar a religiosidade que os constituía e quais
possíveis consequências, desta violência simbólica que atuava sobre seus corpos.
(BOURDIEU, 1989)

Em relação a tais práticas, alguns fatores que corporificam as disparidades
etnicorraciais no âmbito educacional brasileiro: são discriminação no ambiente escolar, a
ausência de representatividade e como está retratadaa população negra nos parâmetros
curriculares nacionais, nos materiais didáticos e paradidáticos, além da reprodução ao
longo das gerações das condições de vida.(PAIXÃO, 2003)
As religiões de uma maneira geral, também tendem a “disciplinar os corpos”
(Foucault, 1987; Oliveira, 2006) de seus adeptos a partir de um conjunto de valores,
pautados numa estrutura moral e ética, em alguns segmentos, tomadas como verdades
absolutas. Partindo desta ideia, detive-me a acompanhar as relações entre a religião e as
questões ligadas à sexualidade, muito embora logo depois percebi que outras
demandas,como gênero e raça, transpassavam o contexto e os sujeitos. Um discurso
ilustrativo retrata bem estas situações, como reinterpreto a fala de uma aluna, na condição
de seu porta-voz, em um exercício de alteridade:
[...] O machismo sempre esteve presente em minha igreja e queria o tempo
todo atuar sobre o meu corpo. A mulher era sempre menosprezada. As
escolhas da mulher sempre eram questionadas. Quando coloquei tranças, fui
muito criticada e me diziam o tempo todo que eu deveria ser submissa.

No âmbito religioso, o mito da descendência da mulher a partir da costela de adão,
já pode estabelecer uma ideia de submissão da mulher ao homem, mas se sedimentou com
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o discursomédico-científico produzido nos séculos XVIII e XIX(MARTINS, 2004).
Entretanto, eu percebia que essa relação de sujeição e subalternização, baseada num
sistema de representações simbólicas, presentes nas relações de gênero, também estão
presentes na escola(BORDIEU, 1995). As garotas que ficam com vários garotos ainda eram
classificadas como piriguete, enquanto o contrário era aceitável. Além disso, a forma de se vestir
de algumas garotas, usando peças socialmente postas como masculinas, também era alvo de
cíticas e comentários como: será que virou sapatona?

No momento em que passei a sentir, na condição de pesquisador, os efeitos
daquelas narrativas da juventude acerca de suas experiências religiosas, comecei a
perceber, ao contrário do por mimimaginado , que aqueles jovens se mostravam cada vez
mais religiosos, reconheciam a importância da religião em suasvidas, mas, em alguns
casos já não existia uma concordância entre a filiação religiosa dos pais e a dos
filhos.Quando estes estudantes estabelecem contato com outros espaços de socialização,
neste caso, a escola, permite a (con)vivência com outras pessoas e perspectivas, isso faz
com que eles passem a questionar as as representações religiosas inicialmente construídas
no seio familiar.
Certo dia, no papel de gestor escolar fui procurado pelos responsáveis de uma
estudante, que me solicitaram ajuda porque haviam “pegado a filha na mentira”. Antes de
exporem propriamente a situação, diziam: “porque nós somos cristãos” e estavam ali por
quererem saber do rendimento de sua filha, já que ela estava “varando noites”ao celular.
Quando questionada por eles, dizia-lhes que estava conversando com o pastor de sua
Igreja, inclusive, como contato salvo no dispositivo sob esta designação. Entretanto,
depois de certo tempo, os pais descobriram que o “pastor” era, na verdade, um artifício
de sua filha para manter contato com sua namorada, que estudava na mesma sala, ambas,
não brancas.
Para os pais que se declaravam evangélicos, tal fato era inconcebível, ao ponto de
exigirem da escola a separação das duas estudantes. Na perspectiva deles, a filha teria
sido influenciada e estava sob a ação de demônios. Entretanto, a jovem disse para eles
que “iria viver esse amor” e que “Deus não julga os seus filhos por causa dessas escolhas”.
A partir deste posicionamento, a jovem passou a ser alvo de controle até mesmo na escola,
único reduto onde poderia estar com a sua namorada e expressar mais livremente a sua
sexualidade.
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O acontecimento acabou repercutindo e foi extrapolado por outra pessoa da gestão
aos professores, sugerindo que estivessem atentos às “movimentações estranhas”, assim
classificadas por ele. Naquele momento, repudiei tal posicionamento, e uma tensão se
estabeleceu no ambiente, porque além disso, um outro colega – que se dizia “seguidor da
palavra”considerava aquilo tudo “absurdo” e em suas aulas, fazia questão de separar as
jovens. E então, mais uma vez, o machismo e a homofobia, justificados por um discurso
religioso, ultrajava aquelas estudantes.
As violências sobre esses corpos – falo de corpos não no sentido unicamente
biológico, mas corpos com significados culturais e sociais atribuídos a eles( Goellner,
2008),que se afastavam do ideal esperado, se manisfestavama partir de outrosagentes

educacionais, os olhares que condenavam, em outrosmomentos, verbalizavam seus
discursos de ódio através de piadinhas e comentários maledicentes. Frasescomo:“tão
bonitas e sapatonas”e“isso é ‘discaração’ e falta de porrada”foramouvidas por mim,
ditas por um professor e uma funcionária,respectivamente enquanto conversavam na sala
dos professores
Vejo que a escola ainda segue e estabelece “padrões”naturalizados de família,
sobre papéis e condutas de “menino” e “menina”e da heterossexualidade. Por conta disto,
todas as outras possibilidades de constituição familiar ou a vivência sexualidades não
hegemônicas, são consideradas não naturais ou desviantes. Concordo com a visão de
Louro (1997) sobre o tratamento da sexualidade dentro da escola de maneira dicotômica,
a partir de um sistema de classificação altamente impregnado por escolhas morais e
religiosas que estabelece o que é certo/errado ou ainda próprio/impróprio.
Somando-se a inúmeras experiências semelhantes, percebia como o componente
religioso participava do processo de socialização dos jovens. Todavia, uma parcela
significativa deles, que se autodeclarava cristã ou evangélica, não seguia as “doutrinas”
e/ou orientações religiosas que iam de encontro a sua vontade, a exemplo de um estudante
se dizer pansexual. No ambiente escolar, não percebia que esse “paradoxo” lhes traziam
qualquer tipo de conflitos morais, entretanto, com isso não nego a possibilidade e
existência dos mesmos. Para além disso, alguns analisavam o contexto das mudanças ao
longo do tempo e até ousavam em fomentar modificações na estrutura religiosa da qual
faziam parte.

65

Algumas vezes na sala dos professores, no horário do intervalo ou nos momentos
que tínhamos “buracos no horário” – expressão utilizada para se referir a um horário vago
- alguns colegas interpelavam no ambiente coisas do tipo: “rapaz, vocês viram com quem
fulano está namorando essa semana?Agora ele está com um menino, até semana passada
era fulana. Realmente esse mundo está de cabeça para baixo!” considerando o
comportamento “errado” ou ainda “nocivo”. Diferente do que pensava o colega, como
trouxe no início do capítulo, reforço a ideia de que os jovens encontram na escola um
espaço de socialização e múltiplas vivências que possibilitam experienciar suas
sexualidades.
Destarte, o espaço escolartambém se constitui enquanto lugar para múltiplas
expressões da sexualidade - a paquera, namoros e azaração - tão peculiares à adolescência.
Neste cenário as relações acontecem das mais diversas formas e estão expostas a críticas
dos outros alunos, mas também de professores e funcionários. Em sua maioria, tais
críticas acabam reforçando padrões hegemônicos, especificamente a heterossexualidade,
reforçodo machismo, além de potencializar preconceitos.
Certa ocasião, ao entrar numa sala fui interpelado por uma aluna dizendo: “professor, hoje não queremos aula, queremos falar sobre sexo”. Assustado, não pela
temática, mas pela forma como aconteceu, minha primeira reação foi um sorriso
desconcertado que também foi seguido pelo demais. Não hesitei e disse um “sim”, apesar
de ter planejado a aula, ponderei o quanto seria significativo construir o conhecimento a
partir da vontade do próprio aluno. Inicialmente, esclareci que falar sobre sexualidade
também deveria ser considerada como aula. Além disso, aquele primeiro momento seria
um levantamento prévio das dúvidas e angústias e a partir destas, sistematizaria o segundo
encontro.
Dentre tantos discursos, muitas vezes acompanhados por sorrisos e expressões de
vergonha, fiquei bastante reflexivo quando um dos alunos se autodeclarava bissexual,
entretanto queixava-se de viver um conflito entre a sua sexualidade e o que pregava sua
igreja, por se considerar “cristão”. Toda narrativa era justificada por ter sido “criado no
evangelho” e “não conseguia pensar fora da religião”. Estas frases me tocaram a ponto de
registrá-las em meu caderno de campo.
Em contrapartida, outros estudantes que também se afirmavam “cristãos”,
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“evangélicos” ou ainda “da igreja”, permitiamtransparecer que as suas práticas ligadas a
sexualidade contrariavam as doutrinas, mas, não deixavam de vivê-las e além de não
“sentir culpa”, conversavam sobre as mudanças no perfil de determinadas igrejas, bem
como o surgimento de outras, conhecidas como “igrejas inclusivas”.
A convivência diária me permitia aguçar o olhar sobre determinadas situações e
perceber como a religião parecia nortear a vivência desses jovens. Eram bem pontuais os
casos de satisfação e correspondência entre seus desejos e a orientação religiosa. Apesar
da maioria não apresentar correspondência entre seus desejos e o orientado
religiosamente,nesteaspecto, para grande parte deles, era como uma “questão vencida”.
Sobre este aspecto, reflito a partir da perspectiva de Berger (2013), quando diz sobre os
papeis e identidades das pessoas, uma vez incorporadas, tornam-se uma realidade objetiva
e complexa de ser refutada.
Além disso, a ambiência me ajudou a perceber que as indagações envolvendo
areligiosidade, identidade de gênero e sexualidades, não se restringiam apenas aos
estudantes. O processo autoetnográfico me permitiu promover reflexões a partir da parte
visível da prática, mas também, enxergar o invisível, os atores sociais por hora
secundarizados, pensamentos e valores que brotavam das relações. (TRAD, 2009)
Ao construir este trabalho, olhei inicialmente para mim, olhei para o outro, nele
me reconheci, e assim, sentindo suas necessidades e anseios, percebendo o falado e o
silenciado, busquei construir outros olhares, de um outro lugar que possibilitassem...Me
posiciono e movimento contra as estruturas segregacionistas, opressoras, marginalizantes
e que silenciam sujeitos. E, assim como Paulo Freire(1996, p.94),“(…)me movo como
educador, porque, primeiro, me movo como gente”.
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CAPÍTULO

3

–

A

ESCOLA

MAKOTA

VALDINA 3:

TENSÕES

E

AMBIGUIDADES EM CENA

[...] A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo... ou tarde demais.
Não venho armado de verdades decisivas. Minha consciência não é dotada de
fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda a serenidade, penso que é bom que
certas coisas sejam ditas. Essas coisas, vou dizê-las, não gritá-las. Pois há muito
tempo que o grito não faz mais parte de minha vida. Faz tanto tempo... Por que
escrever esta obra? Ninguém a solicitou. E muito menos aqueles a quem ela se
destina. E então? Então, calmamente, respondo que há imbecis demais neste
mundo. E já que o digo, vou tentar prová-lo. Em direção a um novo humanismo...
À compreensão dos homens. (FANON, 2008; p. 25-26)

Resolvi dizer coisas. Vociferar pelos outros, emudecendo meu grito. É isso que
vou fazer com a modéstia de não ser Franz-Fanon. Como não posso atuar livremente
como sujeito-objeto de pesquisa, farei o caminho de deixar meus personagens4 falarem
por mim, embebidos de minhas vivências, anseios, dores, angústias e alegria de viver.
Mas também, como o martinicano escritor, admito que a explosão jamais vai acontecer;
era para já ter acontecido. Este capítulo nada mais é do que uma ficção etnográfica ou
uma realidade ficcional de base autoetnográfica – decida-a o leitor.
Como os capítulos anteriores, a base da minha escrita é a minha experiência
sensível e trajetória profissional na escola pública. Em um processo criativo, (re)montei
cenas a partir de elementos do cotidiano que me afetaram enquanto docente-pesquisador,
o qual também acumulava a função de gestor.
Inicialmente, achava que a construção deste último capítulo demandaria menos
tempo. Entretanto, evocar memórias, revirar minhas notas e compor histórias resultou-me
em um volume gigantesco de artefatos, lembranças e situações que quase me sufocaram.
À frente do notebook, dedicava-me por horas e horas à construção de cenas, enquanto
mergulhava em águas remotas que me tomavam a mente.
Ideias me chegavam em momentos inesperados: ao cozinhar, durante o banho, o
sono perturbado, assistindo o noticiário da pandemia se espalhando no interior do País.
Cabeça lá em Maragojipe, olho na tela em branco. Escolhe esta situação aqui! Não, aquela

3

Nome fictício da escola que compõe um dos cenários da auto-etnografia desta pesquisa.
Os nomes das personagens, foram escolhidos fazendo referência às lideranças e personalidades ilustres
negras, que lutaram ou lutam pela igualdade racial, bem como de vítimas do racismo. Enquanto outros
nomes são representativos do conservadorismo.
4
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outra. Foi assim que tomei a coragem de não ceder à racionalidade como critério de
escolha, mas deixar que as páginas fossem preenchidas de mim, de coisas que me
afetaram na vida cotidiana, sem estabelecer hierarquias entre elas.
Olhava a matriz de construção pensada como método para modelagem das cenas
e plano de análise. Era uma ferramenta lógica que permitiria organizar, de maneira
objetiva, o que cada cena narrada deveria ter como elementos constitutivos. Por hora,
conseguia sistematizar dados, estruturar o pensamento; por outra, era um enquadramento
da minha subjetividade e processo vivido. Buscava “juntar as peças do quebra-cabeças”,
com todo receio de singularizar “casos” a ponto de torná-los dotados de realidade
objetiva, ou caricaturar minhas personagens, exotizando o contexto escolar.
As cenas aqui construídas, como produtos (ou resultados) autoetnográficos,
englobavam as situações corriqueiras da vida escolar e as relações que se constituíam em
torno delas no meu campo de vivências. Confesso que as experiências religiosas dos
jovens e como estas influenciavam nas manifestações de identidades de gênero e
sexualidades na ambiência escolar sempre me intrigaram, antes mesmo de assumir o
duplo papel de pesquisador e, consequentemente, desenhar este estudo.
Embora buscasse neutralidade na produção das narrativas, meu olhar me conduziu
a focalizar nos sujeitos, momentaneamente ou ao longo do tempo, invisibilizados. Ponto
de partida ou linha de chegada são o que menos me importam neste texto, mas deixar o
leitor livre para compreender e interpretar as cenas da escola hipotética, que escolhi
designar MakotaValdina, em homenagem à educadora negra baiana. É neste cenário,
palco de (re) produção de saberes, discursos e de relações sociais (in) tensas, atravessado
por mecanismos paradoxais que (não) reconhecem ou valorizam as diversidades, onde
acontece ou emerge a vida.
Na elaboração das cenas, pretendi, com maior ou menor eficácia, fugir do
reducionismo do outro, do “diferente”, pressionado e violentado como sujeito de sua
própria história. Bebi da obra Peles Negras e Máscaras Brancas de Frantz Fanon, que me
inspirou no processo de construção destas cenas, a partir de personagens criados em sua
“análise sócio diagnóstica” (SANTOS ROCHA, 2015). Pela lente de Fanon, reconheci o
quanto o ser humano é dotado de razão e emoção, indissociáveis entre si, afastando-me
da perspectiva ocidental, tendenciosa em separar a razão da emoção, conduzindo à
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construção de uma sociedade maniqueísta.
Infelizmente, “minha” Escola MakotaValdina, não é diferente de tantas outras por
aí: de um lado a razão, representada pelo conhecimento científico, o domínio técnicoe
regras disciplinadoras que buscam modelar os sujeitos (ou corpos dóceis, na perspectiva
foucaultiana); do outro, o rechaço à emoção, correspondente as expressões das
subjetividades construídas e compartilhadas pelos sujeitos, que em geral, fogem do
“ideal” ou padrões convencionais.
O contato que tive com o “Sociodrama” 5, ao construir a seção metodológica do
projeto de pesquisa submetido à banca de qualificação, apoiou na produção das cenas.
Possibilitou-me compreender melhor os fenômenos que vivenciava entre os grupos de
estudantes adolescentes e identificar onde se estabeleciam os conflitos e/ou tensões nas
relações entre religiosidade e gênero/sexualidade, aprofundando meu olhar na
cotidianidade e transformações dos sujeitos entre “duas ordens culturais distintas”.
(MORENO, 1993)
Na busca por estudos empíricos, sobretudo, navegando pelos autoetnográficos na
área educacional, deparei-me com o artigo “No olho do furacão”6de Fabiano Bossle e
Vicente Neto (2009), fruto da tese de doutorado do primeiro autor: “O eu de nós”. Estes
pesquisadores me deram “régua e compasso”, inspirando-me para a construção deste
capítulo. No texto citado, os autores utilizaram-se de duas abordagens: uma etnográfica,
pautada na interpretação dos professores de Educação Física; e, outra autoetnográfica, a
partir da qual buscaram analisar os efeitos na subjetividade de suas práticas por meio de
um projeto pedagógico coletivo. Assim, busquei reconstituir os “gritos” chegados a todo
momento, mas que por vezes não eram “escutados”, diante de tantas demandas cotidianas
- preparar aula, elaborar atividades e avaliações, chamadas, correções, etc.
Neste processo de escrita, percebi-me construindo as cenas como “ficções
etnográficas” (CLIFFORD, 1998). Por meio delas, descrevi os contextos nos quais as

Enquanto método de pesquisa interventiva, o Sociodrama “busca compreender os processos grupais e
intervir em uma de suas situações-problema, por meio da ação/ comunicação das pessoas”. (NERY et al,
2006).
6
O mergulho intenso no cotidiano escolar, permitiu aos autores a identificação de duas categorias de análise
e para apresentarem as informações coletadas, utilizaram-se de duas cenas ilustrativas fruto do exercício
autoetnográfico. Como os próprios autores destacam, estes tipos de estudos “permitem reconstruir novos
conceitos de uma realidade subjetiva”.(BOSSLE & NETO, 2009)
5
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situações-problema se manifestavam e onde estavam localizadas as personagens que
protagonizaram as cenas, neste estudo, designadas como personagens-índice. Na medida
do possível, procurei também privilegiar a utilização de termos nativos, sem buscar
traduzi-los, mas de modo que não dificultassem o entendimento do leitor distante da
realidade vivenciada por mim.
Em certo grau, as cenas foram (re)pensadas de maneira a favorecer a interlocução
entre os diversos atores sociais, entretanto, sem assumir a posição privilegiada de
qualquer um deles. Contudo, busquei evidenciar as vozes daqueles sujeitos que tendem a
ser marginalizados. As falas, por vezes, silenciadas no cotidiano, ocuparam um lugar de
destaque neste processo, que apesar de criativo, brotou de uma vivência real, implicada e
afetada.
Talvez isso tenha me levado a “contar histórias” 7 contaminado por elas,
influenciado pela perspectiva decolonial, na tentativa de me afastar da lógica eurocêntrica
e/ou racista. Ao refletir e focalizar meu olhar de pesquisador para as minorias, grupos ou
indivíduos subalternizados, foi necessário me libertar dos esquemas mentais postos
pela(s) cultura(s) hegemônica(s) (MIGNOLO, 2008). Ou seja, aprender a desaprender,
descolonizar meu ser, pensar e refletir a partir de corpos e lugares etnicorraciais/sexuais
subalternizados (GROSFOGUEL, 2009; MIGNOLO, 2008; WALSH, 2013.

Durante toda construção textual, busquei me afastar de abordagens que
privilegiassem cruzar a linha de chegada, mas os processos engendradores das conexões
entre categorias centrais por ele abordadas é que me instigavam e desafiavam. Na
concepção das cenas não foi diferente, o que almejei em cada uma delas foi provocar
deslocamentos. Longe de querer convencê-lo(a) sobre as minhas perspectivas, meu
intuito é trazer possibilidades de novas leituras e interpretações. Desta forma, na
compreensão das cenas que se seguem, convido você, leitor, a de modo muito sensível e
empático, por hora, ocupar o lugar do outro, colocando-se nestas outras posições.
E como abri este capítulo, inspirado em Fanon, apresento-lhes as cenas seguindo
“em direção a um novo humanismo”, (...) “à compreensão dos homens”, mulheres e
7

Sobre este aspecto, retomo e extrapolo adotando para minha pesquisa autoetnográfica, a ideia de Marli
André (1991) quando se refere ao envolvimento do pesquisador na realização de uma pesquisa etnográfica:
“(...) o pesquisador vai acumulando descrições de locais, pessoas, ações, interações, fatos, formas de
linguagem e outras expressões, que lhe permitem ir estruturando o quadro configurativo da realidade
estudada, em função do qual ela faz suas análises e interpretações”. (ANDRÉ, 1991p.).
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adolescentes negros e negras em escola da periferia.
Cena 1 – Quebrando os pratos na Escola MakotaValdina

o vento se fez mulher
enegrecendo o silêncio da madrugada
quebrado apenas pelo burburinho
de teu vestido rubro
e teus balangandãs percussivos ao caminhar,
motivo para nos manter atentos
aos teus encantos,
revelados nos mistérios
que envolvem teu nome sacro
segues fazendo festa no lastro dos nossos corações,
bebericando, pitando, rodopiando
em balé magistral.
por um instante, fez do tempo teu camarada
e azuelou cantiga estrelada em direção ao mar
caminhos odara...
(LAYÊ. Joceval Nascimento. Pé de vento. Poemas Afro-brasileiros. Cadernos negros,
2018)

Na escola MakotaValdina, o projeto Ayo8, criado pelas professoras Dandara e
Carolina, fazia o maior sucesso na comunidade escolar há mais de dez anos. Desde sua
concepção, era coordenado por Dandara, professora negra, “filha” do Subúrbio
Ferroviário e ligada ao movimento feminista negro. A professora Carolina permaneceu
pouco tempo no projeto. Logo após a implantação de Ayo, ela pediu transferência para
outra escola, justificada pelo acirramento das relações interpessoais com o diretor Jair.
Mesmo “sozinha” na condução do projeto, concebido para ampla participação da
comunidade escolar, Dandara tocou o barco adiante, desenvolvendo o trabalho que
buscava contemplar as diversidades, em especial, as questões etnicorraciais. À primeira
vista, parecia que o projeto idealizado combinava até com o novo nome da escola, mudado
recentemente por pressões da comunidade escolar, encabeçadas pela professora Carolina.
Anteriormente, a unidade carregava o nome de um militar do período autoritário e um dos

8

Significa felicidade, alegria, em língua Iorubá.
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responsáveis pelo golpe de 1964.
Apesar

de parecer

um campo

fértil e de

circunstâncias propícias,

contraditoriamente, o projeto enfrentou resistências dentro da própria comunidade
escolar. Em uma jornada pedagógica, esta situação se mostrou mais visível. Apesar da
tentativa de mudar a disposição das cadeiras, de forma que pudesse proporcionar uma
maior integração docente, era inevitável identificar a formação das “panelinhas”.
Costumeiramente, a cada ano o ritual se repetia: a exibição de um vídeo enfadonho
institucional e/ou motivacional. Alguns não resistiam ao escuro da sala e acabavam
cochilando. Daí se seguiam aquelas dinâmicas interativas, quase sempre acompanhadas
de muxoxos: -“Aff (...) todo ano a mesma encheção de saco!”.
Foi neste cenário que gestores e docentes passaram a discutir as ações pedagógicas
previstas para o ano em curso, incluindo o projeto Ayo. Em dado momento, a proposta
era planejar a inserção e participação de cada componente curricular nas atividades do
projeto, que seriam desenvolvidas processualmente ao longo do ano. Quando,
inusitadamente, uma professora se colocou:
– “Venha cá, eu preciso mesmo participar disso? - questionava a professora Regina, ao se
levantar para sentar junto ao grupo composto por colegas dos componentes curriculares
afins.
E, arrastando os pés e a cadeira, continuou:
– “Vocês não acham que já temos muito trabalho? Esses meninos não querem nada com
a “hora do Brasil” (...) E ainda vão “ganhar ponto” para passar de ano sem saber nada?
Professora Dandara, então, calmamente, após um sorriso amarelado que denotava
desapontamento, tenta explicar à professora e aos demais colegas, que naquele momento
acompanhavam em silêncio aquela tensão estabelecida no ambiente:
– “Colega, o projeto vai muito além da nota (...) Permite a construção de novos olhares e
atitudes sobre a realidade vivenciada por estes meninos e meninas (...)”
Desferindo um tapa na mesa, o professor Eduardo interrompeu a fala de Dandara,
que assim como os outros colegas se assustaram com o ato, e desferiu:
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- “Professora, me “faça uma garapa”! Todos nós já sabemos que a senhora quer mesmo é
se aparecer”.
E, finalizando sua fala, em tom jocoso, atacou:
- “Parece até que quer tomar o lugar do diretor”.
Neste momento, já não se conseguia mais entender o que era dito na sala de
reuniões. Alguns saíam em defesa da proposta do projeto e, consequentemente, da
professora, enquanto outros reforçavam as ideias contrárias. No meio desta confusão,
Dandara precisou ser amparada. Trouxeram-lhe um copo d’água com açúcar. Suas mãos
tremiam, lágrimas caíam copiosamente e borravam sua maquiagem, atingindo-a em sua
imagem; logo ela, que sempre foi muito vaidosa!
Levou um tempo até o clima melhorar e o diretor resolveu dar uma pausa para o
lanche, aproveitando-se de que a “tia da cantina” já havia chegado à porta sinalizando
estar pronto para servi-lo. Ao retornarem do intervalo, os presentes deram continuidade à
reunião e seus encaminhamentos. Jair, fugindo do embate e conflito instaurado,
posicionou-se apenas em relação à relevância do projeto para a escola e para os
estudantes.
Ah, e por falar nos estudantes, a ansiedade era a sensação que definia a maioria
deles. Transpareciam satisfação em participar das atividades do Ayo. Ágatha e Pedro
Henrique, por exemplo, que andavam sempre juntos, identificavam-se tanto com o
projeto, a ponto de perguntarem todos os dias aos professores sobre seu início. Diziam
que só assim “saíam da mesmice das aulas” e passavam a “pegar visão” do mundo. Certa
vez, enquanto construíam a coreografia para uma das apresentações, Pedro Henrique disse
à colega: - Esse é o único momento que me sinto importante aqui na escola. É como se
fosse a estrela principal de uma novela da TV. E, logo em seguida, caíram em risos.
Nas discussões e apresentações do Ayo, eram mobilizados elementos constitutivos
da identidade e cultura negra. Por conta disto, alguns estudantes se recusavam a participar
do projeto. Para estes, era “coisa do diabo”, não se meteriam em “coisas do candomblé”
e certamente, seus pais iriam à escola para falar sobre a negativa de participação.
Ainda assim, o Ayo transformava o espaço escolar, principalmente, em sua
culminância, ao longo da semana do 20 de novembro – dia dedicado à Consciência Negra.
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Em meados de outubro, já começava a “agonia”. Os estudantes antecipadamente
iniciavam a falar e se preparar para os dias repletos de atividades, que envolviam
dramatizações, músicas, danças, oficinas, etc. As perguntas como “E aí,fessora!Vai ter
ou não esse ano?” surgiam no cotidiano. Além da importância dada ao ápice do projeto,
a insistência do alunado também se justificava pelo interesse em garantir até 40% do total
de pontos na última unidade para todas as matérias, principalmente os que estavam
“pendurados”.
Os famosos “ensaios”, por sua vez, quebravam a rotina da escola e das aulas, o
que irritavam alguns professores. Uns só queriam “dar sua aula e se mandar para casa”.
Outros se queixavam do barulho e da movimentação intensa, que, às vezes, fugia ao
controle docente. Libera aêpra nós ensaiar, professor! - era uma das frases que mais
“martelavam” a cabeça dos professores.
Aqueles eram momentos em que os jovens se sentiam bastante à vontade.
Algumas garotas se vestiam de baiana e levavam comidas típicas e iguarias como acarajé,
caruru, vatapá, cocadas, etc. O tabuleiro invadia aquele espaço e o cheiro do dendê tomava
as salas, aguçando não só o paladar, mas também a curiosidade.
Alguns estudantes se vestiam com trajes de capoeira ou mesmo os improvisavam,
utilizando roupas brancas. Com pedaços de cabo de vassoura, dançavam o maculelê.
Corpos meio à mostra e pintados performavam a “guerra” entre meninos e meninas,
ritmada e marcada ao som dos atabaques, que tocados pelos próprios alunos,
hipnotizavam quem assistia. Outras expressões de dança, de referência afrorreligiosa,
também marcavam presença como a performance de um estudante adepto do candomblé,
ex-cristão, ao ritmo daró9. Vestido de Iansã, espalhafatosamente bailava o “quebraprato”, chamando atenção de todos. Suas pernas e braços conseguiam percorrer todo o
pátio. Ao final da apresentação, emocionado, caiu em choro soluçado. Eram momentos
contemplativos, sempre seguidos de aplausos e algazarra.
Apesar disto, a professora Dandara, desde a criação do projeto problematizava o
que tratava como folclorização da cultura negra. Todo ano, ela começava a discussão com
alunos sobre o que era ser negro e procurava ouvi-los sobre os significados do

9

Toque dedicado à Iansã ou Oya, a divindade dos ventos, raios e tempestades. Também chamado Ilu, ou
entre nativos, conhecido como “quebra-prato”. (CARDOSO, 2006)
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reconhecimento de ser negro ou negra no dia a dia e o porquê de existir um dia dedicado
à consciência negra. As respostas eram as mais diversas: “ter o cabelo cacheado”; “a cor
da pele”; “os traços físicos”; “fazer parte de uma comunidade onde todo mundo é negro,
mesmo como pele mais clara ou mais escura”; é “ se sentir negro, se dizer negro”.
Estranhamente, até mesmo alguns estudantes que não demonstravam tanto
interesse durante o ano faziam questão de participar. Eles se organizavam entre si, faziam
vaquinhas para custear os materiais, o que quase sempre acabava em polêmica, porque
invariavelmente nem todos dispunham de dinheiro. Apesar do desconforto, os colegas
não os deixavam de fora. Nesta perspectiva, os professores elucidavam que isso não
deveria ser utilizado como critério impeditivo ou excludente dos participantes.
O

envolvimento

dos

professores

acontecia

em

graus

variáveis

de

comprometimento. No desenvolvimento do Ayo, as turmas eram “apadrinhadas” por eles,
que deveriam apoiar os estudantes no planejamento das atividades. Nesta época, a sala
dos professores ficava polarizada. Havia os que mergulhavam com os alunos nas ações,
quer fosse ajudando a pensar e organizar a participação no evento ou cedendo horários de
aula para a confecção de artefatos e ensaios. Porém, havia também aqueles que,
reiteradamente, faziam reclamações da dinâmica estabelecida “naquele quadradinho”,
pois consideravam o espaço físico escolar já reduzido.
Era comum alguns pais procurarem a escola para tomar satisfação sobre o projeto.
Em tom ameaçador,elucidavam que não queriam seus filhos participando “daquelas
coisas de macumba, do diabo”. E, complementavam:
- “Meu filho não pode ser prejudicado por não fazer parte disso (...) os professores são
obrigados a fazer outra coisa”.
Intensificando a tensão estabelecida, controversamente, alguns jovens queriam
estar envolvidos no Ayo, mas evitavam enfrentar seus pais por medo de possíveis
repercussões. Ainda assim, poucos estudantes não participavam. Destes, quase a
totalidade associava o não engajamento às questões religiosas.
Uma competição velada se estabelecia entre os grupos. Todas as turmas se
esforçavam para ter o reconhecimento da melhor performance, ou ainda, ter seu
stand“premiado”. Ansiavam por ter os representantes de sala escolhidos no concurso de
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beleza negra ou qual grupo faria a melhor apresentação de dança. Nestes dias, o projeto
extrapolava os limites da escola. O portão era tomado por ex-alunos e, até mesmo, por
estudantes de escolas vizinhas, atraídos pela movimentação e o som, desejosos em assistir
as apresentações. Dado ao destaque que ganhavam artefatos produzidos e performances,
por diversas vezes, os estudantes eram convidados a expor em outros espaços.
Alguns funcionários dificultavam a execução das atividades. Recusavam-se a
fornecer lanche para os estudantes que iam à escola ensaiar no turno oposto. Negavam-se
a entregar os instrumentos musicais, necessitando de intervenção dos gestores em algum
momento. Alguns chegavam a dizer que tudo aquilo ia de encontro aos seus princípios
religiosos, uma vez que se autodeclaravam “terrivelmente cristãos”.
Aliado às situações narradas, a política interna era bastante conflituosa. Gestão e
corpo docente já não falavam a mesma língua. Logo, o projeto passou a ser utilizado como
uma ferramenta de manobra e barganha. Tudo isso veio a fragilizar o Ayo. Contrariando
o significado do nome que simbolicamente carregava, o projeto não resistiu, “de feliz se
fez triste”. Acabou. Sua árvore cresceu frondosa e frutífera, embora a motosserra humana
a tivesse ceifado o tronco e tentado extirpar também suas raízes profundas. Algumas
sementes foram lançadas ao solo. O que será capaz de fazê-las romper seu período de
dormência?

Cena 2 – A bunda e o “favelês” como armas

Parecia que era só mais uma sexta-feira típica na Escola MakotaValdina. Os
estudantes costumeiramente se agitavam mais do que o habitual. No intervalo entre as
aulas, era um que gritava: “Sextou!”, enquanto outro adolescente, prontamente, colocavase: “Brotar no paredão, pivete!”. E, assim, construíam um diálogo aberto e contínuo,
permitindo a interlocução com outros que passavam. De outro lado, os professores
desejosos de que chegasse logo o final do turno da manhã, porque estavam exaustos das
atividades da semana - algo notório em suas faces e ações em sala e no corredor.
Enquanto isso, no pátio, o brega funk e o pagode sacodiam tudo em alto volume,
vindo de uma caixa de som portátil, destas compradas no camelô:
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“O armamento dela
é a bunda dela,
(...) parece uma pistola, pápá
uma metralhadora, tratratra (...)
bazuca, granada (...)
(...) quando ele empina a bunda e começa a atirar”
(In: Guerra bundial. Banda Na2).

Um grupo de estudantes, formado por meninas e meninos, em “horário vago”,
“metia dança”10. Enquanto dançavam, eram acompanhados pelos olhares das “tias” – o
que incluíam as funcionárias da escola como a merendeira, a auxiliar de disciplina e de
serviços gerais. As servidoras, também moradoras da localidade, pareciam reprovar o que
presenciavam, balançando a cabeça de um lado para o outro e cochivavam entre si:
- “Olha como Gabriela dança!” (...). “E aqueles cotocos de roupa?”(...) “Essa menina
depois que saiu da igreja mudou completamente”.
Os jovens continuaram se divertindo até serem interpelados pelo diretor, que havia
sido chamado pela professora Delza. A docente de Português, já a caminho de se
aposentar, “solteirona”, católica fervorosa, incomodava-se com “aquele tipo de
comportamento” e questionava a Jair:
- Aqui é lugar disso? Para que elas usam aqueles decotes? Onde está a família dessas
meninas que deixa elas saírem de casa assim? Depois querem exigir respeito. É por isso
que na escola temos essa quantidade absurda de meninas grávidas”.
Ao avistarem Jair, imediatamente os adolescentes reduziram o volume do
aparelho sonoro e já abandonaram o passo da “sarrada”11. Antes mesmo que o diretor
pudesse falar alguma coisa, o estudante mais “gaiato” – na perspectiva de alguns
professores - despachou:
“- Qual foi, diretor? E esse fim de semana todo?”.

10

Expressão nativa para a coreografia de corpos mobilizadas pelo estilo musical mais representativo dos
adolescentes da periferia no imaginário social.
11
Movimento criado pelo funk, que consiste na impulsão do quadril para frente. Este movimento
geralmente é feito no ar, a altura do salto e a envergadura das costas determinam a amplitude do movimento.

78

Inicialmente, o diretor Jair, em tom amistoso, afirmou que, ao contrário deles, seu
final de semana ainda não havia começado. Não tardou, porém, a evidenciar a motivação
de sua presença ali: uma professora havia o procurado e informado sobre a “maior
baixaria que estava rolando” no pátio.
Foi o suficiente para que todos do grupo se exaltassem e começassem a falar ao
mesmo tempo. No meio daquela confusão, uma voz se sobressai - era a aluna Marielle.
- “Ah, eu já sei até quem é essa professora! Ela vive criticando tudo que a gente gosta.
Parece que ela não gosta da favela. Se ligue, diretor (...) uma vez lá na sala, perguntou a
gente se todas as meninas agora iriam usar o mesmo tipo de cabelo e se nossos namorados
gostavam”.
O diretor disse que não poderia mais render conversa naquele momento e que
retornassem à sala, pois já iria “bater o horário” e o professor estava a caminho. E,
finalizou:
- “Não esqueçam que a escola é um lugar de respeito”.
Chegando em sala, os alunos começaram a discutir sobre o ocorrido e pautavam
outros assuntos que também os incomodavam. O professor entrou na sala e, percebendo
a agitação dos estudantes e as suas falas, permaneceu calado, observando o debate que se
avolumava. Em um ponto da conversa, a aluna Marielle tomou a frente, pediu que todos
fizessem silêncio e passou a conduzir o diálogo:
“- Tá galera, beleza! Mas ficar falando só entre a gente resolve? Eu mesma já fiquei cheia
de ódio no outro dia porque umas santinhas que têm aqui na escola estavam me chamando
de piriguete só porque eu ando com os meninos. Se é as “tia”, ficam olhando torto pra
Angela, dizendo que a menina vai dar pra sapatona só por causa da roupa dela.”
“- Galera, galera (...) O professor já tá na sala aí ó! Pode dar sua aula, fessor”-interrompeu
um estudante.
O professor de Biologia, em posse dos seus livros e sentado próximo à porta, se
pronunciou:
- “A aula já está acontecendo; podem continuar, mas preciso que desta discussão toda
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vocês saiam com algum encaminhamento, beleza?”
Os alunos olharam uns para os outros. Pareciam não entender aquela atitude do
professor, que reforçou:
- “Isso mesmo, vocês não estão problematizando a situação vivenciada? Pois bem,
continuem (...)”.
De maneira mais acanhada, aos poucos, os adolescentes retomavam a discussão,
que logo voltaria a se acalorar. Em alguns momentos, o professor precisou intervir para
que o barulho não atrapalhasse as aulas em outras salas. Aproveitando a brecha dada pelo
professor e o tema da aula da matéria, a turma começou a conversar sobre o corpo e suas
expressões, a partir das danças e das músicas vistas como apelativas para “sexo”. O
professor ficou intrigado, explicou algumas dúvidas surgidas sobre órgãos e funções e
desviando o foco do ato sexual em si, perguntou:
- “Mas, afinal, o que é sexualidade para vocês?”
Depois de um breve silêncio, uma aluna disparou:
- “Sexualidade, para mim, é tudo que envolve o sexo, independentemente da forma (...) é
ter prazer”.
E, logo, foi complementada por uma colega:
- “Envolve sexo, gênero e opção sexual”.
Alguns ficaram calados e acompanhavam o desenrolar do papo.
- “É tabu porque a gente não costuma falar; é coisa muito individual”, disse outro.
Um garoto evangélico, que tinha ficado silencioso até aquele ponto, expôs:
- “A igreja, agora, tá mudando bastante. Hoje, tem mais jovens na igreja e, tipo (...) dando
suas opiniões, mudando a forma de pensar. Tem igreja aí que não tem esse negócio que
não pode sexo oral (...) que mulher não pode ter prazer. Tem pastor que diz que não tem
nada disso na Bíblia”.
Uma aluna, entretanto, contrapôs-seà visão do colega:
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- “Outro dia eu fui numa palestra na Igreja. O pastor era pastor de jovens e a pregação era
sobre sexo. Ele falava sobre essas coisas de sexo só depois do casamento. Daí, falou sobre
masturbação e nem falou sobre a mulher, só sobre o homem. Acho que não passou pela
cabeça dele que mulher pode fazer isso (...) como se fosse uma coisa normal só para eles.
Quando eu comecei a ir pra igreja, me diziam que eu ainda não era cristã, que ainda só
frequentava, mas mesmo assim eu me sentia muito culpada depois que eu fazia sexo”.
Concordando com a opinião da colega, outra garota, “mais antenada” e ligada ao
grêmio estudantil, neste tipo de questão, trouxe sua experiência:
- “Eu sempre senti na igreja o machismo atuar sobre meu corpo. Era isso o tempo todo
(...) Sempre menosprezavam a mulher, a escolha da mulher. Quando eu cortei meu cabelo,
me julgavam (...) diziam que eu não poderia colocar trança e deveria ser submissa. Na
época, eu namorava um menino da igreja e ficavam questionando a ele porque tinha
deixado eu fazer aquilo com meu cabelo. Eles só apoiam cabelo liso e pranchado (...) e
os homens sempre com cabelos curtos e não de black”.
No fim da aula, os alunos levantaram os pontos que os incomodavam e foram
apresentá-los à direção da escola. Entretanto, a “pauta” colocada pelo grupo de
representantes de sala não foi bem recebida pelo diretor. Desviando-se da problemática
central, Jair voltou a sua atenção para o professor, questionando-o sobre o que se tratava
“aquilo”. O professor imediatamente rebateu:
- “Estou fazendo meu trabalho, professor Jair (...) boa parte do que os alunos discutiram
tem relação com o conteúdo desta unidade, que é corpo humano”.
Girando em sua cadeira e gargalhando, o diretor, ironicamente, disse:
- “Para mim, o senhor deveria trabalhar as partes do corpo humano, suas funções (...)”.
O toque da sirene interrompe o papo entre eles. Ao final da manhã, a situação
tinha virado o tema de conversação na sala dos professores, enquanto eles arrumavam
suas mochilas e bolsas. Em meio à agitação costumeira no final de turno, a professora
Zeferina larga uma das suas, deixando o grupo emudecido e pensativo:
- “Mas, ele(o diretor) só agiu assim porque foi com você, que é homem. Se fosse comigo
ou outra professora, insistiria em questionar o que fazemos ou deixamos de fazer”.
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O silêncio permaneceu suspenso no ar. No final de semana, os professores foram
convocados, por meio de aplicativo de mensagens, para uma reunião extraordinária no
início da semana, com vistas a “debater” – postura bem incomum da direção na tomada
de decisões - as reivindicações dos alunos e repercussões no ambiente escolar.
Na segunda-feira seguinte, alguns alunos foram barrados no portão por causa de
roupas não permitidas, sapatos fora do padrão, bonés, etc. Assim, começava mais um dia
rotineiro, mas a chegada dos pais de Raoni mudaria toda programação. Eles chegaram
logo cedo na escola para conversar com o diretor. Na prosa, expuseram que passavam por
dificuldades financeiras, o qual teria provocado a mudança para “aquele lugar” e escola.
Antes, seu filho sempre havia estudado em escolas particulares. Meio gaguejando, o pai
começou:
- “Seo diretor, eu não criei meu filho para ver nessa situação. Quando soube que teria um
filho, logo pensei que puxaria ao pai (risos). Enquanto olhava para si mesmo, com se
quisesse chamar a atenção para seu porte e sua cor. Atualmente, tenho minha esposa –
mãe de meus filhos, mas já namorei muito. Na minha época, quando era do mundo, eu
era o terror das meninas”.
Cabisbaixa, olhando por cima de seus óculos e, segurando o Livro Preto de muitas
páginas, a esposa disse:
- “Eu só queria saber onde eu errei”.
Neste momento, seu esposo vira para ela e balança a cabeça de maneira afirmativa.
E, ela continuou:
- “Como se não bastasse essa opção dele, ainda se envolve com uma pessoa
completamente diferente da gente, que mora na pior parte do bairro”.
E baixando o tom de voz, complementou:
- “Mora lá dentro da favela, sabe? Onde tem esse negócio de facção. Usa um cabelo e
roupas estranhas e, ainda tem aqueles colares no pescoço, o senhor sabe, né? - Diretor, o
senhor precisa separar esses dois”.
De repente, a “tia do pátio” invadiu a sala, chamando o diretor, pois uma briga
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tinha se formado no pátio. Ele saiu depressa para intervir na “urgência”, deixando os pais
do garoto com a funcionária que imediatamente os interpela:
- “Vieram falar de Raoni, não foi? (...) Eu imaginei! O negócio aqui tá feio mesmo. Já
falei com o professor Jair, que ele precisa fazer alguma coisa. Aqui tá fim de mundo!”
A funcionária, entretida na conversa com os familiares do estudante, esqueceu-se
da confusão na área e continuou:
- “Imagine que aqui tem uma menina (...) linda ela. Foi criada com a tia. O nome dela é
Quitéria, mas agora quer que chame ela de Roberto. Eu é que não chamo! Isso é querer
ir contra a natureza. (...) Tá se vestindo toda de homem”.
Fazendo o sinal da cruz e pedindo que Deus livrasse os filhos dessas coisas, a “tia
do pátio” acrescentou:
- “A escola não pode aceitar esses tipos de comportamento. O pior é que eles querem
andar de mãos dadas, sentar no colo e ficar se alisando, como se fossem um casal normal.
E, os outros coleguinhas ainda acham normal. Tá virando moda”.
Nesta hora, acompanhado por uma “muvuca”, o diretor vinha conduzindo os
meninos que estavam brigando. Passando pela porta da secretaria, pediu que a funcionária
chamasse “a ronda escolar”. Chegando em sua sala, pediu desculpas aos pais e solicitouos que voltassem outro dia, porque naquele momento precisaria resolver aquele problema
mais imediato.
À medida que novas coisas aconteciam no cotidiano escolar, outras acabaram
sendo secundarizadas ou, até mesmo, caíram no esquecimento. Mas, era bem provável
que situações como estas se tornassem ponto de pauta de reuniões, quase sempre
inconclusivas, ou ainda, virassem tema de piadas do dia a dia. As chacotas quase sempre
dividiam opiniões e atitudes dos docentes. Assim, alguns sorrisos desconcertados surgiam
nos encontros, enquanto se gerava incômodo em grande parte dos professores, que
considerava desnecessário este tipo de exposição pública.

Cena 3 – Quando o papel sangra às mãos
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A Escola MakotaValdina é um lugar que realmente não para. Até mesmo no
período de férias, os chamados serviços administrativos precisam continuar. Entretanto,
um dos momentos de maior expectativa é o início do ano letivo, sempre marcado por
muitas negociações e ajustes, sejam nos horários dos professores, nas mudanças de
estudantes de sala ou até mesmo nas matrículas que ocorrem fora do prazo. Tudo isso
incrementa ainda mais a agitada rotina da escola.
Geralmente, nas primeiras semanas de aula são realizadas atividades que buscam
“quebrar o gelo” dos estudantes entre si e deles e com o(a)s professores(as). Esta é uma
estratégia para promover o conhecimento do grupo, mas também momento em que se
constroem ou ratificam as regras de convivência. No desenvolvimento de uma destas
atividades, o professor de Educação Física Abdias, ao recolher as folhas de papel ofício
sobre as quais os alunos tinham esboçado suas expectativas para aquele ano, estranhou
receber uma destas dobrada ao meio, mas continuou o que estava fazendo e se despediu
da turma.
Durante o intervalo, aquela barulheira dos professores conversando sobre
diferentes temas tomava a sala de reuniões. Uns falavam sobre política; outros,
frivolidades. Em meio a este contexto, o professor Abdias preferiu se sentar um pouco
recuado e olhava fixamente o material recolhido em aula. Ao estender a folha dobrada,
sua face mudou completamente. Em suas mãos, tinha o desenho de uma lâmina de barbear
de onde escorriam gotas de sangue. Em sua percepção, aquilo era um grito de socorro.
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Figura 04- Ilustração ficcional do desenho da lâmina de barbear
Autor: Nelson Sakamoto
Fonte: arquivo do autor.
Àquele ponto, alguns colegas já tinham percebido algo estranho em Abdias e, aos
poucos, o silêncio e curiosidade foram tomando conta da sala dos professores. Felipa,
professora de Geografia, aproximou-se dele e perguntou o que estava acontecendo. Ele
tentou não expor a situação, mas o papel estava à mostra, quando um dos professores - “o
dos números”- interpelou:
- “Como se não bastasse tudo que a gente já tem que aceitar na escola, agora esses
adolescentezinhos me inventaram essa moda de ficar se cortando. Se um filho meu fizer
isso, cubro ele na porrada”.
Foi, então, que a Professora Felipa disse:
- “Colega, não é frescura e muito menos se resolve isso com violência. De alguma
maneira, estes jovens estão sofrendo”.
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Em meio ao imbróglio firmado, um dilema se estabelecia: o desafio de descobrir
como dar os devidos encaminhamentos ao caso, afinal de contas, a escola precisaria
comunicar à família o que estava acontecendo. Mas, antes que isso acontecesse, o
estudante procurou o professor Abdias, dizendo-o que precisava conversar e abriu o
coração:
- “Minha mãe só me amamentou até os três meses. Fui criado por minha vó, que é o meu
maior tesouro. Quando vejo as pessoas falando de pai e mãe aqui na escola me sinto
estranho, porque é uma coisa que nunca tive. Mas, minha vó é cristã, vai todos os dias
para a igreja e aí já sabe, né,fessor?”
Professor Abdias, com sensação de engasgo e frisando a testa repleta de suor,
gesticulava de modo a dar entender ao seu aluno que não havia entendido o que ele estava
tentando dizer. Quando, então, o garoto, encarou-o “olho no olho” e complementou:
- “Fessor, é o seguinte: eu acho que sou bissexual. Tenho ficado mais com meninos,
sacou? Real! (...) voinha não aceita. Antes ela me forçava ir pra igreja. Até gostava. Sou
cristão, mas hoje já digo que não quero e não vou mais. (...) Fica dizendo que preciso me
libertar das influências ruins, que tô vivendo obra de engano.”
Foi, então, que Abdias interpelou:
- “Mas, por que aquele desenho?”.
O estudante baixou a cabeça. Apertando uma mão contra a outra, cruzou as pernas,
curvou o corpo, respirando fundo. Depois de alguns segundos em silêncio, levantou as
mangas do casaco que vestia e já com a voz bem mais baixa, sussurrou:
- “É isso, eu me corto”.
O professor esboçou interromper, mas o estudante, com os olhos marejados,
continuou:
“- Perdi minha mãe muito cedo. Meu pai, depois que descobriu que eu ficava com
meninos também, me ameaçou e não quis mais conversa comigo. Quando fico em casa
pensando nisso tudo (...) Ainda ser preto da favela (...) fico muito ansioso. Sinto uma dor
que não sei explicar”.
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Naquele momento, com semblante baixo e lágrimas gotejando sua farda,
continuou:
- “Juro que se eu conseguisse, seria diferente. Só para ser motivo de felicidade para minha
vó. Quando me corto é para ver se aquela dor é maior do que a que sinto no peito. Pra ver
se esqueço (...)Melhoro um pouco, quando chego aqui na escola. Sabe professor, fico me
perguntando por que isso comigo?”
Nesta hora, foram interrompidos pela “tia da limpeza”, que chegava para limpar
a sala para o turno da tarde. O professor afagou o ombro do estudante e disse:
- “Vamos precisar ir. Tenho que me preparar para o outro turno e você precisa ir pra casa
almoçar também. Mas, tenha calma e pode contar comigo”.
Alguns dias se passaram e a avó foi até a escola, atendendo ao chamado da direção
escolar. Ao ser informada sobre o acontecimento, a idosa disse:
- “Eu estava mesmo pra vim aqui porque, depois que esse menino veio estudar nessa
escola, o comportamento dele ficou estranho. Sou cristã, sabe? Crio ele sozinha desde
bebê. Tento criar esse menino na palavra, mas tem sido cada vez mais difícil. Eu pensei
que a escola fosse me ajudar, mas já chegou aos meus ouvidos otipo de coisas que
acontecem aqui”.
A vice-diretora tentou falar, mas ela continuou:
- “No meu tempo a escola não tinha essas comemorações, que dizem que é de preto. Muito
menos isso de tá falando de assuntos do mundo. Eu não quero ele participando de nada
disso. Só estou esperando finalizar o ano para tirar ele desse antro de perdição”.
Apesar da vasta experiência e dos anos que já tinha à frente da gestão escolar, a
vice-diretora se assustou com o que ouviu, sobretudo, pelo tom hostil do discurso da avó.
Tentou explicar mais uma vez e foi interrompida novamente:
- “Jesus está voltando e quero ver vocês prestando contas de tudo isso. Não vou ficar aqui
ouvindo essas coisas do pai da mentira. Eu já fui liberta pela verdade!” - a velha saiu
resmungando e “repreendendo” aquele lugar e àquelas pessoas.
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A partir do impasse gerado, a gestão escolar entrou em contato com membros do
Conselho Tutelar no bairro para que pudessem tomar conhecimento dos fatos e buscar
dar suporte ao jovem. A vice-diretora solicitou apoio junto aos professores, mas, ao
contrário do que imaginava, suas angústias só se agravaram. Várias colocações foram
feitas pelos docentes, como:
- “Isso só tá acontecendo porque ele não foi criado por uma família de verdade”.
Para completar a situação caótica, a sala dos professores estava cheia naquele dia,
nenhum professor havia faltado e a discussão acalorava ainda mais o lugar.A professora
Michele, que até o momento não havia emitido nenhuma opinião, colocou-se:
- “Eu não sou paga para me envolver nestas questões. Só venho aqui dar minha aulinha e
pronto! (...) ainda mais que estas famílias de hoje em dia, se assim podemos chamar,
falham na criação de seus filhos. Não serei eu a redentora!”.
Soou a sirene. Neste instante, os professores voltaram às suas rotinas de classe e
a vice-diretora caminhava sozinha em direção ao seu recinto, repleta de angústias.
***
No capítulo 4, a seguir faço uma discussão sobre as cenas narradas, associando-as às
minhas experiências no cotidiano escolar.
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CAPÍTULO 4 - VOZES DISSONANTES E O TENSO SILENCIAMENTO DOS
CORPOS ADOLESCENTES NEGROS E PERIFÉRICOS NO CONTEXTO
ESCOLAR

O leitor atento deve ter percebido o quanto é difícil distinguir entre ficção
etnográfica e realidade vivenciada, a partir das performances de atores/atrizes nos
artefatos textuais construídos por mim. Nesta ótica, pode se questionar: Será o narrado
como invenção algo vivenciado pelo autor, de fato? Não se trata de um registro informal
ou recurso linguístico (artificio) tomado pelo pesquisador-autor para “dar voz” às suas
personagens e (d)enunciar a realidade escolar na periferia? Este é o incômodo que me
propus a produzir aos que seguem comigo nesta empreitada (auto)etnográfica. Se
consternarem com dor e sofrimento, mas também com a alegria de (sobre)viver e
(re)existir de adolescentes negros da Escola Makota Valdina, que poderia ser qualquer
outra ambientada no contexto da periferia da Roma Negra.
Como me afirmei até aqui, não posso negar minha origem, o caminho percorrido
e minha inserção escolar enquanto sujeito-objeto deste trabalho. Dentre as matizes
constitutivas de minha identidade, encontra-se minha adesão à afrorreligiosidade 12 em um
contexto de respeito ao pluralismo e às diversidades, abarcando as identidades sexuais e
de gênero. Dela, nasceu o interesse pela pesquisa. Na condição de minha atuação docente,
independentemente de minha crença religiosa, ao máximo, busquei respeitar os princípios
de laicidade13 que deveriam amparar legalmente o Estado e, consequentemente, suas
organizações. Dentre estas, a escola pública.
É justamente sob a perspectiva de respeito ao pluralismo, que admito não adentrar
o espaço escolar de forma neutra14 e que, de algum modo, conduz o meu olhar etnográfico
12

De acordo com Botelho (2012) o candomblé é uma religião que por articular diferentes formas religiosas
oriundas do continente africano na diáspora negra e prezar por elementos como: história da própria
comunidade e aspectos ligados a ancestralidade, permite construções e interpretações muitos particulares
de mundo.
13

Em termos legais, a Constituição de 1988 ratificou a laicidade do Estado. De acordo com Roseli Fishman
(2012), este caráter possibilita “separar-se e distinguir-se das religiões, oferecendo à esfera pública e à
ordem social a possibilidade de convivência da diversidade e da pluralidade humana”, de modo a permitir
a convivência entre os grupos religiosos sem interferência mútua ou do Estado para com eles e vice versa.
Neste prisma, a autora chama-nos atenção para garantia de “um leque mais amplo de escolhas na vida
privada de cada um”. ( FISHMAN, 2012, p.22)
14

De acordo com Maurício Tardif (2012) é necessário reconhecer que os atores em atividade, ou seja, os
professores, são dotados de subjetividades.
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para interpretação das cenas narradas e vivências associadas a elas. Minha linguagem,
comportamentos e os símbolos que carrego em meu corpo falam muito sobre quem eu
sou como sujeito. Neste mesmo sentido, os estudantes – que também se embrenham na
escola – trazem consigo suas várias nuances de quem são, suas atitudes e expectativas15.
Destes (des)encontros, podem ocorrer convergências como as relatadas anteriormente
(ver capítulo 2), mas também emergir tensões, haja vista o peso e lugar que a religiosidade
pode ocupar na vida destes adolescentes.
As cenas retratam ações que se desenvolvem no palco escolar, mapeando as
relações entre diversos atores sociais que coabitam o espaço, movem-se, e deixam
transparecer (ou não) os discursos e práticas educacionais, “ricas” em representações
sociais sobre corpos adolescentes, negros, da periferia ou “favelados”. Este último termo
nativo se relaciona às perspectivas dos próprios estudantes-personagens, que se
emprestam à plasticidade do drama social narrado, ressignificando o rótulo inicialmente
de cunho pejorativo e etnocêntrico. Assim, as práticas escolares encontram-se
impregnadas de concepções, valores e símbolos religiosos, o que invariavelmente
aparecem na Escola Makota Valdina.
Apesar de atualmente carregar o nome de uma importante educadora negra
afrorreligiosa, tal como o partilhamos em nossa realidade, provavelmente em nossa escola
hipotética o cronograma letivo e algumas festividades devam seguir o calendário cristão
(sobretudo, católico), e por serem a tal ponto naturalizadas, nem mesmo aparecem como
marcadores nas narrativas. Rememorando o estudo de Santos (2012), já citado nesta
dissertação, ao se questionar sobre “filiação” religiosa, os estudantes de uma escola no
Subúrbio de Salvador, majoritariamente se declaravam “cristãos” (76%) e destes, mais da
metade se dizia “protestantes”, enquanto que somente 5% se afirmava ser adepto do
“candomblé” ou “umbanda”.
Esta também é a minha percepção e sensação quanto à afirmação de

Conforme apontam Rocha e Ferreira (2002, p.15) “é na escola que o grupo de pares como estrutura de
socialização encontra a sua condição de existência mais consistente, não só do ponto de vista da
convergência espaço-tempo como da emergência de experiências e confrontos – de comportamento,
pensamento e de emoção – que explicitam masculinidades [e feminilidades] plurais e os processos de
controle social em que se suportam”
15
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“pertencimento” (é, inclusive, um termo questionável em relação à experiência religiosa 16
de adolescentes na contemporaneidade) a uma linhagem religiosa, tanto em minha
vivência escolar quanto nas cenas descritas. Fugindo da perspectiva reducionista de
acepção de “religiões populares” criticada por Fernandes (1984), encontro também aqui
duas categorias que considero mais abrangentes e que se polarizam em “nosso campo”:
de um lado, o rótulo “cristão”, que abarca uma gama de denominações, mas
expressivamente neopentecostais; e, de outro, o “de candomblé”, que compreende
também os filiados à umbanda ou outras expressões afrorreligiosas.
Ao estabelecer uma comparação entre cenas narradas e a minha experiência
profissional, em relação aos discursos sobre a experiência religiosa dos estudantes 17,
percebo que os adolescentes cada vez mais se afirmam religiosos no ambiente escolar.
Mesmo os que não se declaram, é possível reconhecer em suas falas, elementos
discursivos de moralidade cristã e/ou de negação do “diferente”, do “diverso”, com algum
embasamento religioso. Nesta ordem, entretanto, eram notórias para mim as variantes de
adesão religiosa, que iam desde aqueles que só “frequentavam a igreja” como uma
personagem citada, aos que se diziam evidentemente cristãos, mas também os que
abandonavam a igreja por diversos motivos, porém mantinham traços religiosos na esfera
privada. A vivência cotidiana e a proximidade com os estudantes me permitiram também
observar um considerável movimento de trânsito religioso 18 dos jovens, não só entre
religiões de bases filosóficas diferentes, como também entre igrejas dentro do mesmo
segmento “cristão”.
Apesar da contestação da “aparente” dualidade e disparidade numérica entre “o
real’ e o “dito”, me questiono por que numa região como o Subúrbio Ferroviário, onde as

16

Ao tratar de experiências religiosas na sociedade contemporânea, conforme admite Carlos Steil (2001) é
importante estar atento para as “dimensões constitutivas da religião como um elemento vital nos processos
de interpretação dos fatos sociais e de fazer e refazer identidades coletivas”.
17

Um levantamento feito por Coutinho & Miranda-Ribeiro (2014), conclui que os jovens se veem divididos
entre pelo menos dois discursos normativos: o da comunidade religiosa e o do convívio social mais amplo,
sendo esse segundo provedor das informações que se fazem disponíveis para a maioria da população, tais
como discursos de educação em saúde sobre sexo e preservativos.
18

De acordo com Ari Oro (1997) trata-se do trânsito em diferentes espaços sagrados, crenças religiosas ou
ainda a prática simultânea em diferentes religiões. O trânsito religioso também é tratado por Carlos Brandão
(1994) que pontua como um modo de ser do religioso atual.
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religiões afro-brasileiras19 encontram “terreno fértil” dadas às singularidades territoriais
e da cultura local, não se deixam revelar no espaço escolar? Correndo o risco de
imprecisão ou produzir generalizações, ouso dizer que o silenciamento destes sujeitos,
em relação às manifestações de religiosidades bem como as de sexualidades, são
suprimidas no ambiente escolar em razão de se ajustarem às composições “não
normativas” ou pouco legítimas socialmente (digo isso, na perspectiva hegemônica). Em
minha visão, muitos destes jovens “se escondem” como forma de proteção ou até mesmo
como estratégia de sobrevivência em contextos pouco abertos à promoção da diversidade.
Grosso modo, na cena 1, encontramos o embate na concepção e execução do
projeto Ayo20, em que atores/atrizes sociais distinguem-se em perspectivas concorrentes
acerca do desenvolvimento de um conjunto de ações de promoção da diversidade e
igualdade, sobretudo etnicorracial, ao longo do ano letivo na Escola Makota Valdina. Na
cena 2, a cotidianidade escolar sofre ruptura da “normalidade”, por meio das expressões
de linguagens e corporeidade de adolescentes negrxs, que subvertem à ordem
institucional “estabelecida”, revelando as disparidades das relações pátio/sala de aula e
dentro/fora da escola, permeadas pelo controle, vigilância e regulação da cosmovisão
religiosa cristã. Já a cena 3 apresenta a eficácia “reversa” (ou perversa) da
operacionalização “política” de disciplinarização de corpos que atravessa o espaço
escolar e que tem como desfecho-propósito a aniquilação das diferenças e dos
“diferentes”. (SANTOS, 2001, 2009)
A primeira cena escancara as contradições das atuações de docentes implicadas
com a causa negra e a resistência de outros professores em aderir às novas perspectivas e
práticas educativas21. Ao propor atividades que rompessem com os métodos tradicionais
de ensino, mais focados na transmissão de conhecimento, o projeto Ayo ampliava a

19

No mapeamento de terreiros em Salvador, realizado pelo Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) da
Universidade Federal da Bahia, em 2006, em parceria com as Secretarias de Reparação e Habitação, bairros
do Subúrbio Ferroviário de Salvador como Plataforma e Paripe assumiram a liderança das “casas de axé”
na cidade. (SANTOS, 2007).
20
As diferentes visões de gestores, docentes, funcionárias, estudantes e seus familiares sobre o
desenvolvimento da proposta em tela expressam as vivências, o padrão de interação e as sociabilidades
entre os sujeitos, a partir das tensões sobre a cultura institucional e da religiosidade hegemônica subjacente.
21

Para Moreira e Candau (2003, p.161),“(..) a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade
e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e
padronização”.
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perspectiva

do

processo

de

ensino-aprendizagem

da

comunidade

escolar22,

transformando a rotina: conteúdos, avaliações e normatizações. Favoravelmente, não
abarcava apenas questões ligadas à raça/etnia, lançava olhar também sobre outras
minorias, igualmente relegadas a lugares periféricos23.
Neste escopo, as narrativas sobre o desenvolvimento do projeto Ayo e as
comemorações do dia da Consciência Negra são pontos cruciais para compreensão da
ambiguidade do espaço escolar. De um lado, a estrutura conservadora, representada pela
ala “reacionária” e colonizada (docentes e funcionárias), reprodutora das hierarquias
sociais24; de outro, o contraponto, a resistência de professores e corpos insurgentes
(“rebeldes” ou indóceis, se quisermos trazer Foucault para o diálogo), que disputam(ou
concorrem) por um projeto de formação identitária (diga-se, negra) e emancipação dos
sujeitos. Na liminaridade entre as práticas escolares hegemônicas (eurocentradas ou
coloniais), a proposta subverte a lógica institucional, encontrando na própria escola “a
brecha” para contestação do padrão sociocultural, pautado pela colonialidade e
manifestações da religiosidade judaico-cristã.
Todavia, importante ressaltar que para “invadir” aquele espaço, a religião
precisaria se transfigurar como cultura (GIUMBELLI & TAVARES, 2015). É a partir
desta concepção, que objetos (rituais ou simbólicos) como os atabaques, as comidas
“típicas” e iguarias ganham o lugar, “roubam a cena” e sensibilizam os sentidos das
pessoas, que assistem o “espetáculo das raças” em performance. Os corpos negros
(móveis) protagonizam e se revestem da materialidade e valores intrínsecos às
afrorreligiosidades, ganham roupas (de “santo”, de “capoeira”, do “maculelê) e tomam a
luz (centralidade), permitindo a “perturbação” dos costumes.

Por um instante, as

22

Ao estabelecer comparações entre as diferentes perspectivas, inevitavelmente os aspectos geracionais
também entram em evidência (CASTRO et al). Apesar de não ser o objetivo do trabalho focar em tais
aspectos, assumo como referência a definição de Motta (2004, p.350), de caráter mais sociológico e define
como “um coletivo de indivíduos que vivem em determinada época ou tempo social, tem aproximadamente
a mesma idade e compartilham alguma forma de experiência ou vivência”.
Deste modo, o projeto abarcava o que Macedo (2017, p.140) chama de “eixos fundantes da vida dos
sujeitos sociais”, além das questões etnicorraciais, contemplava gênero, classe e idade/geração. Somandose a estas categorias, as discussões em torno das sexualidades também emergiam e encontravam espaço.
23

24

Sobre este aspecto SPOSATI (2008; p. 31) acentua que "numa sociedade colonizada, que dividiu homens
e mulheres entre colonos e colonizadores; numa sociedade escravocrata, que dividiu homens e mulheres
entre gente e objeto; numa sociedade de classes, que divide homens e mulheres entre os que são donos e
os que precisam,como é o caso do Brasil, não podemos pensar em equidade sem antes considerar a
inclusão no sentido de romper a apartação do acesso das classes populares à riqueza social”.
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“concretudes” das perspectivas de gênero se desfazem no espaço escolar quando, por
exemplo, o adolescente negro, “ex-crente”, vestido de Iansã, espalhafatosamente, baila o
seu quebra-pratos (aqui, quebra-regras) e é ovacionado pela plateia, que não assiste
somente, mas participa ativamente do processo “ritual”.
De volta à “vida regular”, entretanto, a escola vigia e controla os corpos negros
suburbanos (periféricos), tomada por padrões morais “terrivelmente cristãos”. Assim, o
discurso “contra natureza” aparece na interposição de uma “tia”, tão próxima e ao mesmo
tempo tão distante daqueles adolescentes, quando se coloca contrariamente à
identificação de gênero de Roberto, um garoto trans. É aí, que se percebem as
representações naturalizadas e determinantes de gênero na ambiência escolar, tendo a
cisheteronormatividade como padrão comportamental esperado. Na mesma linha, os
discursos de atores “conservadores” (representantes da institucionalidade) convergem nas
críticas às visões juvenis em relação às questões de gênero e sexualidade na escola,
rechaçando os adolescentes que “acham tudo normal”.
Iniciativas como a do projeto Ayo, surgiram há quase duas décadas em resposta à
Lei 10.639/0325, no âmbito federal, queinstituía a obrigatoriedade do ensino de história e
cultura afro-brasileira nos níveis fundamental e médio. Entretanto, ainda é incipiente sua
implementação, quase sempre assumindo uma perspectiva pontual e periférica nas
escolas, como temas das aulas em disciplinas de humanidades. Diferentemente, o projeto
em destaque (como outro semelhante experimentado também por mim em minha vivência
docente) partia das implicações de questões etnicorraciais do cotidiano escolar ou
território, com o propósito de promover o reconhecimento e valorização da cultura negra.
De algum modo, a atuação possibilitava não só atingir o público-alvo (os
estudantes), mas a toda comunidade escolar, trazendo a possibilidade de reflexões acerca
dos sentidos e significados do que é “ser negro” na escola, no bairro e na sociedade. Neste
25

É notório que na sociedade brasileira alguns passos foram dados no processo de reconhecimento e
valorização da identidade negra, com repercussões significativas no campo educacional nos últimos trinta
anos, fruto do jogo político e das lutas sociais, com relevante protagonismo do movimento negro. Dentre
elas, cito a alteração da Lei de Diretrizes e Bases Nacional (LDB 9.394/96) que instituiu o ensino de história
e cultura afro-brasileira (Lei 10.639/03). No mesmo ano o MEC criou a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade(SECAD). Em 2010, foi promulgado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva
o Estatuto da Igualdade Racial (lei 12.288/10).Outros avanços pontuados são as políticas de cotas para
negros nas universidades(Lei 12.711/12) e em concursos públicos (lei 12.990/14). Porém, todas estas
conquistas vêm sofrendo ataques por projetos conservadores, “neofacistas”, desde o golpe de 2016, e se
acirram após as eleições de 2018, onde vivemos na iminência de retrocessos sociais.
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sentido, as vivências, construções e mudanças de perspectivas dos atores sociais
envolvidos (inclusive, docentes e os funcionários), extravasam os efeitos mais imediatos
do projeto Ayo, alcançando resultados em direção à uma proposta de transformação social
emancipadora e desalienante. É assim que também entendo a escola como um espaço para
além da transmissão de conteúdos ou desenvolvimento de habilidades, concordando com
o sociólogo Juarez Dayrell (1996) de que a “experiência escolar é um espaço de formação
humana ampla”.
Tanto o currículo escolar quanto as práticas docentes estão pautadas numa
perspectiva eurocêntrica26 (Filizola & Botelho, 2009), neste cenário, avisto o projeto Ayo
como uma proposta de ruptura com os padrões dominantes negacionistas. Ao visualizar
uma outra prática pedagógica sendo concebida e liderada por uma professora negra, me
remeto aos estudos da Pedagogia Decolonial, considero, portanto, como uma prática
insurgente de resistir,(re) existir y (re) vivir como propõe Catherine Walsh (2013).
Confesso, que apesar de permear minha vida e carreira docente, eu não refletia
mais profundamente sobre o racismo (e todas as suas denominações ou qualificadores)
como categoria teórica central; este, por sua vez, foi emergente como categoria
(auto)etnográfica do plano empírico, a partir do delineamento das questões e implicações
etnicorraciais nos saberes e fazeres no cotidiano escolar, alicerçadas na minha própria
experiência. À medida que desenvolvia este estudo, passei a perceber o quanto tais
questões estavam entrelaçadas às abordagens teórico-metodológicas e aos fenômenos
observados em meu “trabalho de campo” (ou campo de trabalho). Foi, então, que, por
meio da construção das cenas como ficções etnográficas, que reconheci a dimensão e a
magnitude que o racismo (religioso, estrutural ou institucional) transpassava,
indissociavelmente, todos os achados da pesquisa. Antes minha preocupação se voltava
(talvez, ingenuamente) apenas para interferência da experiência religiosa na conformação
das identidades de gênero e sexualidades em escolares.
Como relatei ao longo do texto, minha trajetória profissional foi totalmente
construída na escola pública. Grande parte dos alunos que tive contato eram oriundos das
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Sobre a hegemonia eurocêntrica, Quijano (2009) explica que “[...] em todo o mundo eurocentrado foi se
impondo a hegemonia do modo eurocêntrico de percepção e produção do conhecimento e numa parte muito
ampla da população mundial o próprio imaginário foi demonstradamente colonizado”.(QUIJANO, 2009;
p.112)

95

periferias e se diziam negros, entretanto, identificava que a autodeclaração estava mais
pautada nos aspectos fenotípicos. É nesta ótica, que percebo a relevância de intervenções
como projeto Ayo. Ao desenvolver um trabalho que fomentava discussões acerca das
diversidades, com ênfase em aspectos etnicorraciais, a professora Dandara – uma das
idealizadoras e coordenadora do projeto Ayo, possibilitava reflexões quanto ao processo
de construção da identidade negra 27dos adolescentes na periferia. Este decurso pode
encontrar na escola um lócus privilegiado para seu pleno desenvolvimento em diversos
âmbitos (GOMES, 2002).
Ao passo que proporcionava novos sentidos e significados para o negro na escola,
o projeto descrito trazia questionamentos sobre a própria estrutura escolar, carregada de
representações negativas sobre o negro. Nesta perspectiva, a Escola Makota Valdina
passava, então, a ser um ambiente conflagrado, onde os estudantes acabariam por
questionar suas origens e o lugar que ocupavam na sociedade. Entretanto, este efeito
“colateral” e idiossincrático dos desdobramentos de uma proposta como esta, dá luz à sua
potência, o que para Kabengele Munanga (2019) reconhece como plataforma
mobilizadora para construção de uma nova consciência. Esta, por sua vez, é a única capaz
de promover mudanças efetivas na sociedade.
No que se refere à concepção e formulação da proposta, constato alguns elementos
determinantes para esta atuação implicada da professora Dandara. Além de seu auto
reconhecimento e afirmação enquanto negra, era vinculada ao movimento negro 28 e
comprometida “com suas bandeiras”. É possível que a gênese do projeto tenha relação
com sua filiação àquele território, as vivências enquanto jovem negra do subúrbio, que
valoriza suas origens e que se prontifica como professora dar algum retorno social: buscar
promover mudanças na vida de seus alunos. O comportamento socialmente engajado que
é assumido pela personagem pode encorajar e trazer condições para que os jovens de
lutassem contra os preconceitos, que talvez ela também tenha sido vítima.

A opção por adotar este termo, justifica-se por filiar-me à ideia de que (...) “ao falarmos em identidade
negra, encontramo-nos mais próximos dos processos sociais, políticos e culturais vivenciados
historicamente pelos negros e negras na sociedade brasileira.”(GOMES, 2002; p.38)
27

28

Sobre esta vinculação, Santos (2009) ressalta a importância dos movimentos sociais no combate ao que
ele chama de processos e anulação e desqualificação do outro. Além disso, frisa a necessidade de diálogo
entre a academia e os demais grupos (indígenas, trabalhadores rurais etc.), considerando que para o autor o
conhecimento é interconhecimento.
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Contudo, como o leitor pode reconhecer, o protagonismo feminino e negro,
também trouxe incômodo, a ponto de ser questionado e visto como ameaça à direção
escolar. Enquanto, o discurso do professor Eduardo deixava clara sua postura sexista, o
silenciamento do diretor Jair, diante das colocações incisivas na situação descrita,
revelava, no plano factual, quanto que o machismo atuava e se estruturava nos diferentes
níveis hierárquicos da escola 29. No ambiente escolar, assim como sociedade em geral, os
lugares e papéis ainda são concebidos e ocupados, levando em consideração às questões
de gênero. Nesta ótica, a mulher não é pensada para ocupar determinados espaços, o que
é potencializado quando a mulher é negra. Aí, tudo fica ainda mais difícil.
Outro aspecto que pode explicar a não adesão dos professores às propostas
educacionais emancipatórias e diferenciadas é a de base religiosa. Neste caso, agentes
educacionais e demais atores sociais “conservadores”, apoiam-se na acusação de
discursos de “esquerda” ou “comunista” de parte de colegas socialmente comprometidos
– militantes de movimentos sociais, defensores dos direitos humanos e das causas das
minorias – na tentativa de camuflar o que as práticas deles nos denunciam: o não
reconhecimento às diversidades, o preconceito e o racismo religioso.
Talvez, você tenha ficado perplexo (quem sabe, não) ao perceber que “as tias”
negras e moradoras da periferia sabotavam de alguma forma o evento e seus ensaios, bem
como censuravam os comportamentos dos adolescentes também negros. Pois bem, o
projeto também enfrentou resistência por parte destas funcionárias. Este grupo das “tias”,
além de fazer críticas danosas em relação a tudo que se referia ao Ayo, atribuía e utilizavase da posição ocupada no âmbito escolar para dificultar a realização das atividades. Mas,
por que isso, “meu Zambi?”30 No meu cotidiano como gestor escolar, vivenciei situações
análogas as da narrativa. Inicialmente, não compreendia o que motivava aquelas
servidoras agirem de modo semelhante, principalmente ao me dar conta de que possuíam
a mesma origem social e, fenotipicamente (cor da pele, formato do nariz e os cachos de
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De acordo com Crenshaw (2002) na sociedade brasileira, o machismo e o racismo agem conjuntamente
e desta forma explicitam o que a autora chama de violação explícita de gênero.
30

Expressão dos nativos do candomblé, que demonstra algum grau de surpresa ou perplexidade. Análoga
a Meu Deus!
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seus cabelos), reconhecê-las negras. Só nas entrelinhas de seus discursos31, é que pude
perceber que havia o componente religioso como base este tipo de atitude.
A forma como os estudantes negros e periféricos são vistos, tratados e pensados,
a partir de propostas pedagógicas excludentes – hoje, leio racistas, sempre me causou
constrangimento. O lugar reservado para estes sujeitos é, na maioria das vezes, carregado
de representações negativas. Neste ângulo, os adolescentes negros estariam determinados
ao fracasso, seja o escolar ou expresso em outros âmbitos sociais. Na Escola Makota
Valdina, o discurso da professora Regina, ao dizer que “esses meninos não querem nada
com a hora do Brasil”, é ilustrativo desta postura. Colocações como a supracitada ainda
me causam muita preocupação, tanto pela carga de violência simbólica expressa, mas
também pelo fato de não ser algo pontual, mas emblemático da forma de pensar de pares
docentes.
Infelizmente, o fato estarem enredados a contextos não hegemônicos, tais como
etnicorraciais, religiosos ou sexualmente diversos, os alunos “diferentes” passam a
compor as minorias e tem seus corpos, violentamente, desqualificados e menosprezados
no contexto escolar. Contribuindo para uma análise sobre a dinâmica conflituosa e
subordinação às hierarquias sociais intragrupos, Muniz Sodré (2005) pontua que “o
conceito de minoria é o de um lugar onde se animam os fluxos de transformação de uma
identidade ou de uma relação de poder”.
Não bastassem as propostas pedagógicas desenhadas, as ações da direção também
são questionáveis, como por exemplo, o uso aparato do Estado, ao ser acionar a “ronda
escolar” para mediação ou resolução de conflitos entre os estudantes. Assim, percebe-se
o quanto que o negro é alvo de discriminação, preconceito e criminalização de seus
corpos. Este imaginário perverso ou campo de práticas que, por vezes beira à barbárie 32
simbólica (ou real), e se revela em um processo de (des)naturalização da micropolítica
no cotidiano escolar. Neste momento, lembro-me mais uma vez de Darcy Ribeiro (1989),

“(...) a lógica discursiva dos neopentecostais versa sobre a perspectiva de negação do outro de matriz
afro-brasileira pela via de suas expressões religiosas, e em outras áreas do conhecimento.[...] Combate
ferozmente qualquer interpretação do outro afrodescendente na dimensão de suas culturas e ainda, em
certos casos, recomenda retoricamente sua eliminação dos espaços escolares.”(OLIVEIRA &
RODRIGUES, 2013, p.9)
31

De acordo com Theodor Adorno (1995, p.159-160) “a barbárie existe em toda a parte em que há uma
regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com objetivos racionais
na sociedade, onde exista portanto a identificação com a erupção da violência física”
32
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que dizia ser necessário questionar o óbvio, para que assim, pudéssemos desnaturalizálo.
Como narrado, o ápice do projeto Ayo acontecia no dia 20 de novembro, ao dia de
promoção da consciência negra. Danças, comidas típicas, trajes, concursos de beleza
tomavam o pátio e as salas da Escola Makota Valdina. Apesar dos avanços em política e
estudos, ainda é possível reconhecer o reducionismo da história e cultura afro-brasileira,
corroborando inclusive com o processo de estigmatização e folclorização do negro. Mas,
esta era uma das preocupações de Dandara, que nos momentos de planejamento,
apresentava estudos e contrapontos desta visão sobre o negro e sua cultura. Nesta mesma
lógica , Nilma Lino (2003) diz que “ao fazermos tal ponderação inevitavelmente nos
afastaremos das práticas educativas que, ao tentarem destacar essa cultura no interior da
escola ou no discurso pedagógico, ainda a colocam no lugar do exótico e do folclore”.
A sala de aula é o avesso do pátio e do corredor. A apatia e “o desinteresse” podem
ser vistos, neste caso, nada mais do que como formas de resistência dos corpos negros
(rebeldes, indóceis, indolentes) às perspectivas colonizadoras eurocentradas, imbricadas
na escola e nas religiosidades judaico-cristãs (na perspectiva da elite, é claro! Na periferia,
em minha percepção docente, as expressões de religiosidade se (re)modelam, práticas são
(re)inventadas à “moda popular”)33 . Alguns, entretanto, em franco sofrimento mental,
pedem “help” aos professores que identificam como “parceiro”. A “gilete que sangra”,
por exemplo, é uma das suas manifestações do corpo negro34 que, ao ser silenciado, se
revela, quebrando a mudez.
Para parte dos estudantes, a participação no projeto Ayo era uma oportunidade não
só de “inversão” da estrutura e a dinâmica escolares, mas também de assumirem o
protagonismo na construção e desenvolvimento de um trabalho. Além disso, era uma
possibilidade concreta “pegar visão”, de expressarem suas múltiplas identidades,

De acordo com Steil (2001) “ao mesmo tempo que aspectos da tradição são reinventados no moderno,
aspectos da modernidade são incorporados e reavaliados pelo popular e a tradição”.
33

Para as autoras Ana Beatriz e Michele Lopes (2018) “O corpo sempre foi alvo de disputa, controle,
dominação, processos de desumanização, mas, sobretudo, re-existência, luta, transgressão,
descolonização. No Brasil, temos o racismo que invisibiliza os corpos negros e os nega em conhecê-los e
reconhecê-los como grupo formador na sociedade”.
34
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inclusive políticas35. Em nosso dia a dia, via de regra, as práticas escolares tradicionais
perpetuam a ideia da transmissão dos saberes (na maioria, de cunho técnico-científico),
tomando os estudantes como tábulas rasas. Neste processo, as expressões que se
distanciem dos padrões hegemônicos estabelecidos e os comportamentos que destoam do
que é esperado, tanto pela encola quanto pela sociedade, tendem a serem silenciados e
apagados. O “libera ae, fessor” aparece em cena, como “autonomia” regulada, mas é um
movimento libertador para os adolescentes, que vêem nos “ensaios” (afinal, na Bahia tudo
é ensaio!) um fôlego para a sala de aula desinteressante (e, por que não dizer alienante?).
Quase que incansavelmente, tenho estabelecido uma reflexão das cenas
apresentadas com as situações afins que me afetaram na prática. Invariavelmente, este
exercício tem trazido algumas outras indagações (ou provocações). Nas cenas, é possível
perceber como a expressão religiosa dos estudantes causa estranheza aos “outros”, a
exemplo do espanto da “tia” quando reconhece que os estudantes consideram “normal”
os comportamentos (demonstrações públicas homoafetivas) que ela classifica como
inaceitáveis, ainda que a maioria deles sejam “cristãos”. Diante disso, vejo que apesar do
massivo pertencimento religioso, contrariam o “pregado” e acolhem as expressões de
gênero e sexualidades não hegemônicas.
Apesar da marcante presença de estudantes cristãos na Escola MakotaValdina, as
músicas e as danças que “rolavam no pátio” faziam parte das coisas “do mundo” e,
portanto, vivenciá-las, demonstraria comportamentos inesperados para pessoas que
vivem “a palavra de Deus”. Entretanto, isso não lhes parecia paradoxo algum. Além disso,
alguns destes jovens religiosos recusavam-se a participar das atividades do Ayo, não por
conta de suas experiências religiosas, mas para evitar conflitos familiares. Apenas uma
minoria, alegando fundamentações religiosas, negava-se a aderir ao projeto.
Ao acompanhar a história do estudante que “pede socorro”, noto que existe uma
tensão advinda da não-correspondência entre sua expressão sexual e sua formação
religiosa. Contudo, percebo que o jovem externa o desejo suprimir sua sexualidade
apenas para satisfazer as expectativas de sua avó, não porque isso lhe traga um conflito

35

Na perspectiva de Tomaz T. Silva (1998), é a partir das identidades políticas que "os grupos subordinados
contestam precisamente a normalidade e a hegemonia" das identidades tidas como "normais".
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pessoal mais intenso. Extrapolando para minha realidade, vejo que a maioria dos jovens
parece lidar bem com essa ausência de correspondência; performam suas sexualidades
sem “culpa”. O entrave maior parece estar, justamente, fora dos muros da escola: em casa
e nas próprias igrejas.
Mas, quanto à família? Como aparecem os discursos sobre as religiosidades e
identidades de gênero e sexualidades nas interlocuções entre os atores institucionais,
adolescentes e familiares?
É perceptível que a presença de pais ou responsáveis na escola aparece,
textualmente, “às margens” dos acontecimentos que fogem à “normalidade” na dinâmica
escolar, sobretudo voltada para intervenção sobre comportamentos “desviantes” dos
padrões socio culturalmente aceitáveis (ou ajustáveis), da cisheteronormatividade e/ou da
moralidade cristã. Neste sentido, é mais recorrente a presença de pais cristãos (digo,
evangélicos) do que os de outras designações religiosas, os quais buscam, em geral, à
direção escolar para esclarecimento ou imposição de suas visões de mundo quanto às
práticas escolares ou cotidianidade e, consequentemente, o grau de participação (ou
simples negação) dos estudantes em atividades escolares.
“Coisas de macumba, do diabo”36 são os termos mais frequentes e acusatórios
sobre as práticas escolares que versam sobre as diversidades, e estão presentes nos
discursos de familiares dos estudantes, que se rotulam “cristãos”. A expressão “sou
cristã(o), sabe?”, continuamente, é a frase introdutória da maioria dos diálogos entre os
responsáveis e agentes educacionais, ou eventualmente, agregada às gestualidades e
extensões corporais: “o livro preto”, por exemplo, é um apêndice da mão.
Falas como “obra de engano”, “coisas ou assuntos do mundo”, “antro de perdição”
e “fim do mundo” transcendem simplesmente a natureza de filiação religiosa; evidenciam
uma das mais perigosas faces do racismo que invade o espaço escolar 37. Estas ações, por
36

À primeira vista, poderíamos incluir ações como as descritas na Escola MakotaValdina no rol da categoria
teórica Intolerância Religiosa (SILVA, 2007). Entretanto, esta categoria vem sendo criticada avidamente
por ativistas religiosos na atualidade, que discutem sua impropriedade de seu uso em razão de mensagem
de condescendência ou complacência à “convivência” entre membros de correntes religiosas distintas. Para
afrorreligiosos, como a própria MakotaValdina Pinto apregoava, “não se trata de tolerar, mas respeitar”.
Sobre esta tendência, Oliveira e Rodrigues (2013, p.09) explicam que “a prática proselitista no espaço
escolar se insere numa disputa de saber e de poder, onde as ciências, a história e as identidades outras,
são desautorizadas e questionadas a partir de um centro de verdade, expressa nas <escrituras sagradas>”.
37
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seu turno, podem culminar em ameaças às pessoas e às instituições, de não só transporem
a noção de crença de que “Jesus está voltando”, mas lhes conferir o direito de
“repreender”, sentenciar, ou até mesmo, violentar o diferente ou espaço de respeito às
diversidades. Nesta ótica, a questão geracional, o fato de “ir diariamente à Igreja” como
indicativo de forte adesão religiosa e ser “terrivelmente cristão” potencializam as
investidas destes familiares no âmbito escolar 38.
Além de questões mais “ortodoxas” de cunho religioso, é possível perceber
também que as convicções dos pais “cristãos” ilustradas encontram-se impregnadas de
machismo estruturado, que se faz revelar por meio dos discursos e atitudes, como no caso
do garoto Raoni. As práticas discursivas reforçam a ideia de que a mulher é a única
responsável pela criação dos filhos e, consequentemente, por quaisquer “desvios” de
comportamento. Somando-se a isso, as concepções de masculinidades 39 e raça se
imbricam nas relações entre a escola e o território. Além disso, atribuem à escola o papel
de vigilância (ou repressão) das manifestações de sexualidade de seus filhos. Neste
gancho, alguns professores e funcionários, com tendência conservadora e de base
religiosa cristã, concebem a escola também como local de controle dos corpos e dos
desejos.
Na “confusão” instaurada no cotidiano escolar, alguns atores sociais admitem
sobreposição entre papéis da família e da escola. Assim, algumas famílias esperam que a
escola “preste contas” e “regule” as diversas manifestações de gênero e sexualidade dos
seus filhos, enquanto a “escola” – representada por alguns professores e funcionários associa as sexualidades dissidentes ou identidade de gênero (como o caso do garoto trans
Roberto), que se contrapõem ao cis-heteropatriarcado à falta de uma família estruturada.

38

Importante destacar que no âmbito jurídico institucional, estas ideias são reforçadas pela chamada
bancada evangélica, além disso, as igrejas de religiões cristãs, em especial as neopentecostais, que
preenchem cada vez mais as periferias, continuam “realizando o projeto de colonialidade, que foi instalado
na modernidade, realizando um trabalho que objetiva anular, descaracterizar e inferiorizar as religiões
de matrizes afro-indígenas”.(FILIZOLA & BOTELHO, 2019, p.66)
39

Para Connell (1995), as masculinidades podem ser classificadas em hegemônicas, dominantes num
grupo; subordinadas, que compreende às estigmatizações da homossexualidade; cúmplices, refere-se aos
que se utilizam da subordinação das mulheres e marginalizadas, que está imbricada com outros processos
de diferenciação e desigualdade social (etnia, classe ou raça). Entretanto, alguns autores, como Fialho
(2006) e Beasley (2008) se opõem a tal classificação por reforçar a essencialização das masculinidades,
colocando-as como traços estáveis.
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Enquanto docente da área de “ciências da natureza”, percebo que discutir
sexualidade, no âmbito escolar, quase sempre é colocado como responsabilidade dos
professores(as) de ciências e/ou biologia, apesar dos PCN terem instituído como tema
transversal. Ademais, e ainda de acordo as próprias contradições no documento técnico
citado, a sexualidade é pautada a partir de bases biológicas e médicas, sendo, portanto,
vista como resultado de processos fisiológicos e hormonais. Vale ressaltar que a
incorporação da “orientação sexual” na escola justificou-se pelo aumento dos números de
gravidezes indesejadas40 na adolescência e prevenção de DST, sobretudo, pelo
crescimento de casos de HIV-Aids nesta parcela populacional.
Neste sentido, o discurso sexista, camuflado em epidemiológico (afinal, gravidez
passa ser vista como “epidemia”), adentra o cenário escolar, sendo reconhecido na fala
de uma professora, que influenciada por concepções religiosas acerca da sexualidade, cita
a “quantidade absurda de meninas grávidas” na escola 41. Somando-se a isso, “as tias”
problematizam a ineficácia do controle da família e reproduzem no ambiente escolar as
ideias e padrões machistas, como, por exemplo, o uso de “cotocos” e a exposição corporal
pelas jovens. Importante demarcar que a mulher sofre com esse processo de
estigmatização desde o período colonial, em especial, as mulheres negras. (SANTOS,
2018)
Em contraposição à perspectiva “dominante” (ou de dominação), entre os
estudantes, é possível perceber o convívio mais harmônico, naturalizando o trânsito de
manifestações de sexualidades não hegemônicas e identidades de gênero, como uma
espécie de “novo normal”. Este posicionamento, contudo, é censurado pelas ‘tias”,
quando atribuem às mudanças sociais como tendência negativa, ao compartilharem o
discurso de que “outros coleguinhas acham normal; tá virando moda”. Este deslocamento
de perspectiva dos estudantes, percebida mesmo entre os que se declararem religiosos,
pode denotar maior plasticidade das expressões da sexualidade, distanciando-se do caráter
estático e indelével de categorias fixas. Esta “nova” construção social possibilita-os
experimentar a vida, com maior grau de autonomia, “livres” de orientações

40

Classificação de indesejada, de acordo com o que é esperado pela sociedade e pelo governo.

A gravidez na adolescência por vezes ainda é tratada como “problema social”. Estando associado a atrasos
educacionais, gravidezes de alto risco, aumento de mortalidade infantil e materna.(CAMARANO, 1998;
SOUZA, 1998)
41
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determinísticas, a partir de experiências afetivas e sexuais de seus corpos. Àqueles que
não conseguem se “desprender destes grilhões”, entretanto, podem ser vítimas de
sofrimento mental42, como a situação de automutilação vivenciada pelo adolescente na
última cena narrada.
Somando este fato ao que vivencio no cotidiano, ao contrário do que poderíamos
imaginar, esta tensão entre o “pregado” e o vivido, não tem trazido muitos conflitos para
maioria dos jovens. Sinto que os estudantes têm cada vez mais explorado e experimentado
suas sexualidades, o que é visto como “problema” para alguns professores e funcionários,
que geralmente, buscam rebater com base em fundamentos religiosos. Apesar de muito
contundentes em suas declarações sobre afirmação religiosa, uma variedade de
concepções e práticas tem sido alvo de questionamentos pelos adolescentes negros, como
pudemos reconhecer na cena dois. Entretanto, parte destas questões ainda são
consideradas tabus, quer nas instituições religiosas ou na escola. Fugindo de abordagens
dogmáticas, os adolescentes reinventam sobre própria acepção de religiosidade, em uma
leitura particular. Alguns deles, inclusive, chegam a sugerir mudanças na estrutura e
práticas religiosas das instituições que frequentam, estabelecendo comparações com as
igrejas mais “liberais” ou inclusivas.
Diante das cenas, atento que os diversos personagens índices (ou atores sociais,
em minha prática), explicitam suas expectativas, quanto aos papéis escola. Entretanto,
chamo a atenção para os currículos escolares, comumente alvos de críticas, que são
reflexo de uma sociedade estruturada e estruturante a partir do racismo (Filizola&
Botelho, 2003). Comungo com Boaventura de Souza Santos (2009) e Miguel Arroyo
(2010, 2015) sobre o conhecimento hierarquizado que é produzido na escola, a partir do
qual os conhecimentos que fogem da lógica euro e etnocêntrica 43 são negados ou
silenciados, a exemplo dos conhecimentos vindos dos negros, índios e trabalhadores
rurais.

Ao longo destes quase 10 anos de atuação “oficial” no setor público de ensino, tenho percebido os efeitos
deletérios motivados pelo conflito entre a experiência religiosa do jovem e as expressões de sexualidade,
sobretudo malefícios à sua saúde mental, como retratado na cena 3. Neste ínterim, tenho acompanhado
vários transtornos mentais, tais como problemas de ansiedade generalizada, transtornos alimentares e
relatos de disforia de gênero, cada vez mais presentes (ou expostos) no cotidiano escolar.
43
Grosfoguel (2007) assenta que foi a partir da colonização das Américas que se estabeleceu um privilégio
epistêmico, considerando como produto do demônio todo conhecimento ou saber não-cristão.
42
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No capítulo anterior, é percebível como alguns discursos e práticas tentam negar
não apenas a existência do outro, como também formas outras de produção do
conhecimento, o que Quijano (2007) trata como “colonialidade do saber” 44. Ao me dar
conta de como a cultura e religiosidades afro 45 são rechaçadas na Escola MakotaValdina,
encaro como uma relação além de preconceituosa ou racista, neste sentido, trata-se da
prática de racismo epistêmico 46 (GROSFOGUEL, 2007). Isto posto, entendo que não se
trata “apenas” de uma disputa religiosa, mas, um epistemicídio perverso, significa a
negação e aniquilamento da identidade negra, aos conhecimentos alternativos e culturas
subalternizadas (WALSH, 2010). Neste contexto, incluo também a cultura LGBTQI+.
Nesse momento, para mim é importante transcender e buscar estabelecer uma
ligação com os diversos processos e como a sociedade se estruturou e de que forma isso
impacta historicamente no desenvolvimento humano, a partir de uma política neoliberal
promotora de desvantagens. É preciso garantir a efetividade das políticas públicas já
existentes, faz-se necessário a criação de outras políticas que juntas, possam mitigar os
efeitos nefastos das práticas de intolerância, LGBTfobia e racismo(s) na escola 47.
Tomo o espaço escolar está para além de seus limites geográficos, e que afeta os
sujeitos de alguma forma. Na década de 80, Louis Althusser nos apresentava a escola
como um espaço de representação ideológica, de caráter dominante e que funcionava
como aparelho ideológico a serviço do Estado. Nesse sentido, percebemos que na
A colonialidade é definida por Quijano (2007, p. 93) como “um dos elementos constitutivos e específicos
do padrão mundial do poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial/étnica da
população mundial como pedra angular deste padrão de poder”.
44

Sobre este aspecto Nathalia Fernandes (2017, p. 132) reforça que “o que sustenta a hipótese de racismo
religioso, nos casos de manifestações contra religiões de matriz africana, é exatamente a afirmação da
africanidade que a prática religiosa carrega – o contexto no qual os africanos foram trazidos ao país, e as
representações do negro (fenótipo, cultura e cosmovisões) são o fator gerador – a característica grupal –
da discriminação”.
45

46

O termo foi proposto por um grupo chamado de Modernidade/Colonialidade, composto por teóricos
latino-americanos, os autores explicam que a existe uma manutenção da colonialidade do poder, porque “a
colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno,
porém, ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à
forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre sí
através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. Assim, ainda que o colonialismo tenha
precedido à colonialidade, esta sobrevive após o fim do colonialismo. A colonialidade se mantém viva nos
manuais de aprendizagem, nos critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, na
autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos, e em tantos outros aspectos de nossa experiência
moderna. Enfim, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente” (MALDONADOTORRES, 2007, p. 131).

105

contemporaneidade esse aparelhamento ideológico tende a silenciar as questões que são
contrárias ao que a lógica dominante colonial impõe, negando as diversidades em seu
espaço, como as identitárias, religiosas, as orientações sexuais discordantes e a
pluralidade epistemológica.
Em contato com as leituras decoloniais, mais uma vez Catherine Walsh me chama
a atenção, ao apontar para promoção de uma pedagogia decolonial (WALSH, 2012) no
âmbito da Universidade na América Latina. A partir deste contato, fiz referência/relação
com a educação básica - onde atuo e percebo a necessidade de decolonização do ser e do
pensar, como (nos) propõe a autora. O dia a dia na escola básica me permitiu constatar
como este espaço e as pessoas que o constituem, ainda são influenciados por visões e
práticas culturais e científicas unilaterais, fato que acentua e perpetua as hierarquizações
de poder, negação das e acentuação das desigualdades 48.

48

Sobre a correção destas desigualdades na escola, Arroyo (2010, p.1383) explica que “corrigir as
desigualdades educacionais perpassa as justificativas de todas as políticas. Mostrar o pouco que se avançou,
se retrocedemos e o que planejar, que estratégias e que intervenções no sistema escolar, na formação
docente para corrigir as desigualdades no próximo decênio. O fantasma dessas desigualdades perturbando
nossos sonhos de República, de democracia, de justiça e equidade. Talvez seja a relação mais persistente
tanto no pensamento conservador ou liberal, como no progressista, porque as desigualdades continuam
persistentes. Incômodas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Preto sujo!” Ou simplesmente: “Olhe, um preto!” Cheguei ao mundo
pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia de desejo de
estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros
objetos. Enclausurado nessa objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu
olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me
devolveu uma leveza que eu pensava perdida e, extraindo-me do mundo, me
entregou ao mundo. Mas no novo mundo, logo me choquei com a outra
vertente, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa
uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações... Não
adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu.
(FANON, 2008, p.103)

Mais uma página em branco se coloca à minha frente. Chegou a hora de voltar
para “casa”, voltar “em mim”. A viagem - o deslocamento que me propus neste trabalho
e também convidei o leitor a fazê-lo - deixou-me marcas expressivas, seja pela
necessidade em finalizá-lo enquanto “produto de um mestrado”, ou pela carga emocional
contida nas subjetividades de cada personagem, evocada ou (re) construída a partir de
minhas vivências. Mas, sobretudo, permitiu-me a (re) construção de outros sentidos,
reafirmaram a necessidade de estar atento às vozes (ou gritos) que resistentemente
sobrevivem. Confesso que neste processo, o “caminho” trilhado foi mais enriquecedor do
que a linha de chegada e talvez, não tenha sido possível expressá-lo nessas linhas que
constituem a presente dissertação.
A partir da construção de cenas ficcionais busquei demonstrar a percepção docente
sobre as influências da religiosidade na constituição das identidades de gênero e
sexualidades em adolescentes na ambiência escolar. Por meio delas, apreendi que a
religião ocupa um lugar significativo na vida da maioria das pessoas e com os jovens da
periferia não tem sido diferente. Cada vez mais afirmam um pertencimento religioso,
majoritariamente de base cristã e neopentecostal, seguindo os passos de seus familiares.
A partir de seus códigos morais e éticos, estas instituições influenciam diretamente na
vida destes adolescentes religiosos e, a não correspondência entre o religiosamente
esperado e a prática, por vezes ocasionam tensão e causam sofrimento.
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A escola, e as relações ali estabelecidas, se mostrou como um espaço de
ambiguidades. Tais ambiguidades foram, na medida do possível, motivo de escrita deste
texto de dissertação, a partir da perspectiva de uma autoetnografia. Por um lado, os
estudantes encontram nela um lugar propício para que possam ser quem realmente são.
Ali, no espaço escolar, os estudantes reconstroem suas identidades, tomam consciência
dos paradoxos e experienciam suas sexualidades e através de seus corpos, linguagem e
comportamento, romperem com o socialmente instituído. Por outro, revelou-se um lugar
que dita normas, suprime subjetividades e reproduz desigualdades. Assim, convergiu com
aquilo que vem sendo pregado no interior dos templos religiosos de base cristã e
neopentecostal - a religião e a escola participam dos processos de manutenção e
reprodução de modelos hegemônicos socialmente estabelecidos e aceitos. Através dos
discursos e atitudes de professores e funcionários, senti a repressão e marginalização de
tudo que foge à sua lógica cristã, embranquecida, pautada na conduta e a partir de valores
do cis-heteropatriarcado.
No planejamento inicial deste trabalho, as questões etnicorraciais não foram
pensadas enquanto categoria teórica, entretanto, considero que passamos por um processo
avassalador e importante de racialização (eu e a pesquisa) - as categorias etnográficas
mostraram-se atravessadas e indissociáveis delas. A emergência empírica destas questões
me trouxe reflexões acerca da constituição de minha identidade - o tornar-me negro, a
relação com minha afrorreligiosidade e o olhar sobre aqueles e aquelas que diariamente
dão sentido e fazem parte da minha trajetória profissional - os estudantes. Isso me fez
enxergar que o projeto colonial e colonizador, em iminência de ascensão, ameaça a
existência em plenitude daqueles e daquelas que não se encaixam em seus padrões de cor
da pele/raça, gênero e sexualidade.
Inevitavelmente, vi-me imerso em um turbilhão de emoções. Ali, naquele cenário
constituído, majoritariamente, por estudantes e professores negros, “senti na pele”, o
quanto é difícil ser quem é, quando tudo aquilo que me constitui é objeto de repulsa e
demonização e, a educação nos quer todos iguais. Não iguais aos meus, àqueles com os
quais convivo diariamente, mas sim, iguais a um padrão social muitas vezes inatingível –
o branco, cristão, cisgênero e heterossexual. Ali, percebi que elementos constituintes da
subjetividade dos adolescentes que lhes mostram enquanto seres no mundo e valorizam a
sua matriz identitária negra, polarizavam àqueles tidos como responsáveis pelo processo
educativo – os professores - e encontrava resistência entre os funcionários, conforme

108

expressei na Cena 1- Quebrando os pratos na Escola Makota Valdina. Diante disso,
questionei-me sobre qual deve ser o meu papel enquanto professor. Será que devo me
preocupar apenas em transmitir os conhecimentos específicos da minha matéria e
contribuir para a reprodução do socialmente aceito? Não! Eu me nego a reduzir a tão
pouco a importância da educação, ainda mais para aqueles que foram historicamente
excluídos como eu. Partindo de uma perspectiva que descolonize o pensar, o fazer e o
agir, arrisco-me a dizer que o professor, ainda mais o negro, deve provocar a construção
coletiva das políticas educacionais inclusivas e valorizadoras daquilo que não é
hegemônico assim como fez (ou tentou fazer) Dandara.
Infelizmente, em meio a um contexto de estruturas perversas tão bem
engendradas, é recorrente o silenciamento de professores e professoras negros e que
militam em favor das causas dos grupos minoritários, a exemplo de como aconteceu na
escola Makota Valdina e levou o projeto Ayo ao fim. Profissionais como Dandara, não
deveriam ser exceção, precisamos ter as escolas cheias deles. A atuação implicada e
comprometida de professores e professoras contribui para uma das coisas mais
importantes na vida do adolescente: promover reflexões a respeito de quem são
verdadeiramente e quem são no grupo social do qual fazem parte. Desta forma, não
chegarão à vida adulta sem se questionar sobre suas escolhas e o que realmente faz sentido
para a vida deles e que os possibilita bem viver.
Até determinado ponto, detive-me nas representações sociais sobre os corpos
adolescentes negros em suas aspirações religiosas na interface com a constituição das
identidades de gênero e sexualidade, a partir de noções e visões presentes nos discursos e
práticas de atores institucionais. Aqui, cabe minha mea culpa às (aos) nossos leitores criei muita expectativa ao enunciar que daria voz aos “invisibilizados”, corpos periféricos
e marginalizados, mas é que não posso me afastar completamente do meu lugar de fala,
antes mesmo de vocalizar pelos jovens negros, prendi-me em reconhecer as forças que
tentam silenciar seus corpos na ambiência escolar e me angustiavam a alma. O atraso,
nesta circunstância, não se deve ao acaso, mas um recurso estilístico, que ao delongar o
texto, busca promover deslocamentos do próprio leitor
Os corpos negros que deveriam transparecer silenciosos – quer seja ao ritmo do
daró ou “metendo dança” ao som do pagode –, gritam e pulam em suas ações no cotidiano
escolar. Neste panorama, os estudantes criam códigos e se comunicam entre si de modo
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ininteligível aos “de fora”. O “sextou”, em termo “favelês”, é respondido e
complementado: “brotar no paredão, pivete!”. O “som alto”, “a gritaria no corredor”, “a
muvuca no pátio”, o “meter dança” e “a bunda como arma”, “o black”49 demonstram o
quanto eles não se colocam docilmente às incursões da escola (diga-se aqui, “branca”,
racista e cisheteronormativa). Na realidade, percebo que os corpos adolescentes negros
são bastante barulhentos e daí me pergunto: Quando mesmo nos tornamos surdos aos seus
apelos?
E esses corpos “indóceis”, na mesma escola em que constroem signos e
significados enquanto um grupo social (e por que não dizer um “corpo social”?) parecem
ser encarados como uma ameaça à “ordem e bons costumes”. Sob o olhar vigilante das
“tias da merenda e do pátio” ou dos e das professores e professoras mais ortodoxos, os
adolescentes transitam em um cenário cuja arquitetura em quase nada nos remete a um
ambiente libertador- temos cadeiras perfiladas, grades físicas e imaginárias capazes de
separar corpos e ideias/pensamentos. Uma ambiência formatada e formatadora que não
leva em consideração as subjetividades de seus múltiplos atores sociais, os quais a
compõem. Do outro lado, vejo os estudantes, que talvez ainda não tenham dimensão da
potência que possuem em transformar aquele espaço. Por mais que tentem modificar o
que está posto através do grêmio estudantil ou das reivindicações levadas até o diretor,
esbarram em uma estrutura que está posta há muito tempo, desde o tempo em que os seus
ancestrais foram trazidos da África para ser escravizados. A escola, por hora, ainda
representa um espaço disciplinador – o “pelourinho” atual. Um lugar em que o corpo e a
voz – únicas armas pertencentes aos estudantes – devam ser “disciplinados”, contrariando
quase completamente o ideário de que deva ser um espaço emancipador. E isso, conforme
o já mencionado, tem se mostrado fortalecido pela expansão das igrejas cristãs
neopentecostais.
A não correspondência entre a adesão religiosa e as manifestações de
gênero/sexualidades somadas às reproduções praticadas na ambiência escolar são
passíveis de “correção” por meio de comentários dos próprios estudantes ou
funcionários/professores adeptos das religiões neopentecostais. A estudante considerada

49

Em minha experiência, os processos de transição capilar em que garotas e garotos negras da periferia têm
passado na contemporaneidade atravessa o espaço escolar, ultrapassando os aspectos meramente estéticos
de valorização da beleza negra, a partir da exaltação de seus traços físicos. Envolve autorreconhecimento,
pertencimento e afirmação do ser negro, incorporando sentidos mais amplos.
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“piriguete” pelas colegas “santinhas” ou a “sapatona” identificada pelas “tias” têm em
comum as roupas – a forma de se apresentar ao mundo- que não seguem o padrão
legitimado por àquelas pessoas. Aparentemente, isso não implica em interiorização dos
discursos de modo a lhes causar sofrimento. Contudo, a regulação religiosa praticada pela
família e que busca apoio na escola, causa sentimento de rejeição/repulsa naqueles que
fogem ao estabelecido. É o caso do preto, favelado e “gilete”, descrito na cena 3. Ciente
da sua não adequação, ele sofre. E para cortar a sua dor mutila a si próprio, como se assim,
fosse possível cortar o seu desvio à norma. E isso me cortou, também. Doeu em mim
àquela lâmina com sangue por ter sido motivo de desdém entre meus colegas professores,
que inclusive, tratariam com mais violência aquela violação do eu sentida pelo
adolescente. Doeu perceber que muitos professores não assumem o seu papel de
transformadores sociais. E enquanto a bunda não for substituída pelo livro como arma, as
expressões de gênero/sexualidades na escola continuarão sendo reduzidas à função
delegada aos negros escravizados – a reprodução da espécie para continuar sendo usada
como mão-de-obra barata e, não raro, subumana.
Quando tive o consentimento negado para a realização da coleta dos dados
primários da pesquisa por questões de micropolítica – e que envolviam a demonstração
de um poder simbólico – “meu mundo caiu”. Mas tenho aprendido, inclusive com “meus”
estudantes, que é necessário resistir para re-existir. E, portanto, parti desta (re)existência
para construir um trabalho por meio do que considero (hoje ainda mais) uma das coisas
mais valiosas: a experiência. Ao construir esta autoetnografia, propus-me a “dar voz” aos
subalternizados, aos invisibilizados, aos insubmissos, mas, ao tempo em que explorei as
minhas vivências, contatei minhas próprias feridas. Um dos grandes desafios foi fazer
com que o trabalho não ganhasse contornos de um diário ou narrativa de memórias.
Constantemente preocupado em me afastar de uma supervalorização de minha própria
história, utilizei-a como propulsora para, a partir da experiência, (re)escrever histórias
outras. Para isso, utilizei cenas fictícias que posteriormente foram interpretadas e
comparadas, através do mergulho em profundidade de minhas memórias. Na construção
das cenas, os maiores desafios foram definir quando e onde cada uma se encerrava e o
trânsito permanente entre passado e presente que me colocavam num turbilhão de
emoções.
A autoetnografia me permitiu insights que os métodos qualitativos mais
amplamente usados certamente não possibilitariam. Aqui, ao partir da minha experiência
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e dos meus sentimentos, proporcionou rever e repensar, também, a minha prática docente.
Para mim, o maior desafio foi construir um trabalho partindo justamente do que me
afetou, mas que fosse importante e representativo para um grupo. Embora eu pertença a
ele por ser professor, reconheço que minha percepção sobre as situações pode ter sido
influenciada pelas inquietações anteriores à pesquisa e por isso, talvez tenha enfatizado
alguns aspectos em detrimento de outros. Isso seria minimizado se eu tivesse usado as
falas de outros sujeitos, mas por questões éticas, assumi esse risco. Pôs-me à prova,
também, a construção das cenas fictícias pela minha preocupação em tornar, o mais
verossímil possível, a sua apresentação ao leitor, nas quais, muitas vezes, quis dizer além,
mas optei por silenciar para não expor demais minhas características pessoais.
Nesse momento, reconheço um novo começo, novos desafios postos pelas
inquietações advindas da presente pesquisa. Encontro-me, hoje, concluindo este trabalho,
no Recôncavo Baiano, aonde tudo começou. Mais uma vez não foi acaso, as memórias
evocadas e as palavras escritas foram potencialmente capazes de reavivar uma história e
os caminhos me trouxeram novamente a este lugar. Anos se passaram, tanta coisa mudou
por aqui e dentro de mim (...) contudo, a pergunta de minha mãe – “É isso que você quer
pra sua vida?”, ainda ecoa na minha cabeça e me acompanhará sempre, ajudando-me em
minhas outras descobertas. Agora, não sei responder se foi a escolha mais acertada para
a minha vida, mainha! Mas foi aquela que, apesar de tudo, eu quis e fiz. E me faz feliz
(...)
“Mamãe, mamãe não chore
A vida é assim mesmo, eu fui embora
Mamãe, mamãe não chore
Eu nunca mais vou voltar por aí
Mamãe, mamãe não chore
A vida é assim mesmo, eu quero mesmo é isto aqui
Mamãe, mamãe não chore
Pegue uns panospra lavar, leia um romance
Veja as contas do mercado, pague as prestações
Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos
Seja feliz, seja feliz
Mamãe, mamãe não chore
Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz
Mamãe, seja feliz
Mamãe, mamãe não chore
Não chore nunca mais, não adianta
Eu tenho um beijo preso na garganta
Eu tenho um jeito de quem não se espanta
Braço de ouro vale 10 milhões
Eu tenho corações fora do peito
Mamãe, mamãe não chore, não tem jeito
Pegue uns panospra lavar, leia um romance
Leia Elvira, A Morta Virgem, O Grande Industrial
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Eu por aqui, vou indo muito bem
De vez em quando brinco carnaval
E vou vivendo assim
Felicidade na cidade que eu plantei pra mim
E que não tem mais fim, não tem mais fim
Não tem mais fim
Mamãe, mamãe
Mamãe foi doido foi, foi, foi
Mamãe foi doido foi, foi doido foi, foi doido foi
Mamãe, mamãe, mamãe
Mamãe não chore não”
(Mamãe coragem – Torquato Neto)
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