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RESUMO 

 
Com o objetivo de investigar como as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de 

favelas podem contribuir na ressignificação do currículo escolares, a presente pesquisa foi 

desenvolvida no Colégio Estadual Helena Magalhães, no bairro do Beiru/Tancredo Neves. Composto 

por favelas, o bairro de origem quilombola e majoritariamente negro é, ao mesmo tempo, atravessado 

pelas potencialidades da sua diversidade sociocultural e pelos problemas estruturais marcados 

historicamente pela exclusão social de bases coloniais e capitalista. Reconhecendo a legitimidade dos 

saberes produzidos nos espaços favelares e as complexidades dos contextos em que os sujeitos destes 

saberes estão inseridos, a pesquisa dialoga com a concepção das Pedagogias de Favelas, a qual propõe 

a construção de perspectivas educacionais descolonizadoras-emancipadoras voltadas para a 

centralidade dos universos favelares nos currículos escolares de forma crítica, imbricadas nas 

diferentes lutas pela equidade social por meio de práticas pedagógicas combativas de quaisquer 

discriminações, sejam elas com bases raciais, de gênero, sexo, classe, etc.. Deste modo, o trabalho de 

natureza qualitativa, inserido nos campos da Educação em Periferias Urbanas, considerou os diferentes 

elementos linguísticos, sociais, culturais, teóricos e políticos ao longo da sua construção. Em seu 

percurso, a investigação buscou identificar as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos 

de favela; apreender seus elementos sócio-históricos; e analisar os currículos da escola de favela e os 

discursos manifestos das(os) professoras(es) com a finalidade de verificar aproximações e/ou não 

distanciamentos desses elementos. Para tanto, contamos com encontros em grupos focais com 

alunas(os) da escola, educadores sociais da região do entorno escolar e com professora(es) da própria 

escola. Por fim, comprovamos que existem profícuos entrecruzamentos do currículo escolar com as 

práticas socioculturais e elementos sociohistóricos das comunidades favelares, promovendo a 

aproximação entre os universos externos à escola e as salas de aula, reconhecendo e valorizando os 

elementos identitários da comunidade. Neste sentido, propõe-se a construção de currículos com 

propostas pedagógicas representativas da diversidade sociocultural que emerge nas favelas do 

Beiru/Tancredo Neves, alinhados com diferentes agentes sociais da comunidade local, comprometidos 

com a transformação social por meio de ações desenvolvidas coletivamente. 

 

 

 
Palavras-Chave: Pedagogias de Favelas. Práticas Socioculturais. Currículo. 
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ABSTRACT 

 
With the goal of investigating how sociocultural practices exercised in the favelas’ educational spaces 

can contribute to the resignification of school programs, this research was developed in the State 

Public School Helena Magalhães, located at Beiru/Tancredo Neves neighbourhood. Composed of 

favelas, the neighbourhood, which originated from a Quilombo and is majoritarily black, is, at the 

same time, cross-cut by the potentialities of its sociocultural diversity and by its structural issues, 

historically marked by the colonial and capitalistic social exclusion. Acknowledging the legitimacy of 

the knowings produced in the Favelas’ spaces and the complexity of the contexts in which the subjects 

of those knowings are involved, the research dialogs with the conception of the Favelas’ Pedagogy, 

which proposes the construction of decolonizing and emancipating educational perspectives, focused 

critically on the centrality of the favela universe inside the school programs, imbricated in different 

fights for social equality by the means of pedagogic practices that combat any discrimination, being it 

based on racial, gender, class etc. Thus, the qualitative research, inserted in the field of Education in 

Urban Peripheries, considered the different linguistic, social, cultural, theoretical and political 

elements along its construction. In its course, the investigation tried to identify the sociocultural 

practices exercised in the favela’s educational spaces; acquire its social and historical elements; and 

analyse the curriculum of the favela’s school and its teachers’ manifested discourses, with the means 

of verifying approximations and/or the not distancing of these elements. In order to do that, we relied 

on focal groups meetings with the school’s students and teachers, and social educators from the 

school’s region. At last, we proved that there are fruitful intersections of the school curriculum with 

the sociocultural practices and sociohistorical elements of favelas’ communities, promoting 

approximation between external to the school universes and the classrooms, recognizing and valuing 

the identity elements of the community. In this sense, it is proposed that school programs are built 

with pedagogical proposals representing the sociocultural diversity that emerges in the favelas of 

Beiru/Tancredo Neves, aligned with different social agents from the local community, committed with 

social transformation through actions collectively developed. 
 

 

 

Keywords: Favelas’ Pedagogy. Sociocultural practices. Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO: CHEGANDO “NAS MANHA” E PASSANDO O PANO NOS 

ASSUNTOS 

 

Favela in Black 

 

Minha favela é Black, 

Crespa autoconstrução urbana. 

Na luta diária que nos acompanha 

Minha favela é Power! 

Ocupar, resistir, produzir, 

Levantar as paredes e bater a laje. 

Isto é um princípio de solidariedade 

Malembo é acordo ancestral 

Forjado nos porões dos navios negreiros 

Resistir é a sina do povo negro. 

Quilombismos. 

Arte de preservar a essência. 

Da fenotípica reminiscência 

Mãe África Identidade negra. 

Resiste... 

 

Marcos Paulo Artes (2019) 

 

Este estudo realizado no contexto do Bairro Beiru/Tancredo Neves, no Colégio 

Estadual Helena Magalhães, Salvador – Bahia busca colocar em relevo as práticas 

socioculturais na favela e os currículos nas escolas, tentando investigar como as práticas 

socioculturais exercidas nos espaços educativos de favelas podem contribuir na 

ressignificação do currículo escolares. Para tal, no primeiro momento contextualizo sobre os 

debates em torno de problemáticas que cercam o mundo globalizado em evidencia a educação 

na contemporaneidade. 

O debate social e científico em torno de problemáticas que envolvem questões como: 

diversidade, étnico-racial, gênero, questões ambientais, territorialização, desterritorialização, 

crises identitárias, entre outras, se transversalizam aos conceitos de multiculturalidade e 

interculturalidade e demonstram uma preocupação mundial. Tais questões, articuladas com as 

discussões sobre as comunidades de periferias urbanas, se acirram, tomam novos contornos e 

se definem na contemporaneidade como fenômenos para o qual os olhares se voltam na 

esperança de transformação. Por sua vez, esse contexto demanda que as escolas adotem 

metodologias educativas comprometidas com as problemáticas e demandas sociais que 

ensejam a necessidade de um currículo que contemple estas discussões. Por exemplo, a 

implementação da Lei 10.639/03, que por meio de pressões do Movimento Negro, surge 

como uma política de ação afirmativa exigindo a obrigatoriedade do ensino da história e 
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culturas africanas e afrobrasileiras nos currículos escolares, contribuindo para o 

reconhecimento afirmativo destes povos para a constituição das identidades brasileiras. 

Na base dessas compreensões está a atenção dada à diversidade cultural experimentada 

na contemporaneidade, que, inevitavelmente, traz para o centro da discussão reflexões sobre a 

integração de sujeitos e grupos e as implicações para convivência num modelo de sociedade 

que supõe o respeito à diferença. Assim, segundo Quijano (2005), a multiculturalidade traz no 

bojo das questões citadas, a subalternização de povos e as relações de poder herdados do 

período colonial que definem a ordem de valores hierárquicos que estruturam os processos de 

exclusão nas/das comunidades de favela. Já para Mignolo (2008) a interculturalidade é 

entendida como reconhecimento das diferentes culturas de forma horizontal, e é uma 

alternativa apontada como necessária para a superação dos problemas globais na 

contemporaneidade. Assim, o autor propõe o rompimento epistêmico com o pensamento 

instituído pela modernidade como elemento primaz para as discussões científicas na 

contemporaneidade, contrapondo a hegemonia epistêmica eurocêntrica. Comungando com 

essas ideias, Dussel (2016) sugere que seja feito o reconhecimento das culturas milenares 

ofuscadas pelo pensamento moderno europeu, propondo que haja por meio da 

interculturalidade encontros que nos possibilitem a construção coletiva de realidades mais 

humanas em um mundo mais sustentável. 

Esses conceitos permeiam as práticas socioculturais exercidas no espaço favelar que é 

considerado, segundo Bomfim e Garrido (2019) como um espaço social onde essas práticas, 

ganham sentido, para os atores sociais que ai vivem, na medida em que a transversalidade que 

se traduz pela intersecção entre a verticalidade imposta pelas classes sociais hegemônicas
1
 e a 

horizontalidade que é manifestada por eles nos grupos sociais/coletivos. Isto significa dizer 

que existe uma contra-racionalidade que se opõe ao processo hegemônico como forma de 

sobrevivência. 

Para ilustrar a realidade dos espaços favelares, segundo a pesquisa Desigualdades 

Sociais por Cor ou Raça no Brasil organizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, (2019) homens negros e mulheres negras estão na base da pirâmide social 

brasileira: de acordo com o índice de desocupação, 64,2% é composto pela população negra. 

Já a parcela de mão de força de trabalho subutilizada é de 66,1%. Da mesma forma, no que 

tange a parcela da população abaixo da linha da pobreza, a população negra é o dobro da 

branca, sendo que 32,9% da população negra tem renda inferior a US$5,50/dia contra 15,4% 

                                                           
1
São pensamentos e ações que se impõem pelas políticas públicas universais, discursos midiáticos reacionários, 

controle de gestão social, entre outras. 
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da branca. No que tange a moradia, as condições da população negra também é pior do que a 

da população branca: 12,5% da população negra não tem acesso à coleta de lixo contra 6% da 

população branca; 17,9% da população negra não tem abastecimento de água por rede geral 

contra 11,5% da população branca; 42% da população negra não tem esgotamento sanitário 

por rede coletora ou pluvial contra 26,5% da população branca; 44,5% da população negra 

não tem nenhum serviço de saneamento contra 27,9% da população branca; 44,8% da 

população negra não possui máquina de lavar contra 21% da população branca; e, por fim, no 

que tange as condições de adensamento excessivo, ou seja, situação em que mais de três 

pessoas que vivem na mesma residência divide um mesmo cômodo com a função de 

dormitório, temos 7% da população negra vivendo nestas condições contra 3,6% da 

população branca. O IBGE (2019) aponta ainda que o analfabetismo é maior, tanto na zona 

rural quanto urbana entre negros do que entre brancos, tendo também uma menor frequência 

escolar. Neste aspecto a taxa de conclusão do ensino médio é maior entre as mulheres brancas 

(81,6%), seguido dos homens brancos (71%), das mulheres negras (67,6%), e por fim, 

homens negros (56,2%). Outro dado relevante é a taxa de violência: a cada 100 mil jovens 

assassinadas(os), 185 são homens negros, 63,5 são homens brancos, 10,1 são mulheres negras 

e 5,2 são mulheres brancas. Esta desigualdade também se reproduz na taxa de rendimento: a 

população branca tem rendimento médio mensal 73,9% maior do que a população negra, 

sendo que a maior desigualdade se dá na relação entre mulheres negras e homens brancos, 

seguida da relação entre homens negros e homens brancos.  

Esses dados que demonstram as condições de desigualdade social que atravessam os 

contextos de diversidade cultural nas favelas, nos conduz a problemáticas que transversalizam 

as questões sociais, econômicas e culturais no Brasil. Assim, deduzo que as questões raciais 

estão presentes na estrutura socioeconômica brasileira e, também, ecoam nos espaços 

educacionais (SILVA, 2005; SANT’ANA, 2005). 

No tocante a educação, os dados mais recentes do IBGE (2018) apontam que do total 

de adolescentes ainda não alfabetizados com 15 anos ou mais na população brasileira, 4,2% 

são brancos e 9,9% são negros. Das crianças com idades entre 5 e 7 anos que trabalhavam, 

35,8% eram brancas, ao passo que 63,8% eram negras. Destaco, ainda, os dados da Diretoria 

de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua de 2016 (IBGE, 2017) que apresenta a taxa de analfabetismo de acordo 

com as regiões geográficas. O Nordeste e a Norte apresentam as taxas de analfabetismo mais 

elevadas, de 14,8% e 8,5%, respectivamente. 
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Particularmente em Salvador cerca de 84.204 pessoas que não tiveram acesso ou não 

concluíram a formação básica, sendo que, em relação às taxas gerais da cidade, as taxas do 

analfabetismo são maiores nos Aglomerados Subnormais (AS)
2
. Isto significa dizer que, 

segundo o Relatório Final Juventude e Políticas Públicas em Salvador – Bahia (UNFPA, 

2013), 11 mil jovens analfabetos se encontram em situações de vulnerabilidades
3
 para além da 

precariedade de infraestrutura e dificuldade de acesso a bens e serviços públicos. As(os) 

jovens residentes nessas áreas, a maioria negras(os), estão sujeitas(os) a violências simbólicas, 

expressas em preconceitos raciais e sociais, criminalizações e discriminações, que configuram 

desafios e dificuldades peculiares e adicionais à sua inclusão social e territorial. Entretanto, 

parte das crianças, jovens e adolescentes que vivem nesses territórios, tentam reinventar suas 

práticas pelo desejo de subverter a ordem social vigente. Logo, elas(es) apresentam outras 

formas de ver, sentir agir no/sobre/com o mundo, produzindo outros saberes a partir de suas 

vivências singulares, conjugadas e partilhadas conforme cada contexto. 

Nesse contexto, as estratégias de sobrevivência e (re)existências, os trabalhos 

desenvolvidos pelas comunidades favelares, a arquitetura, os saberes ancestrais, as 

religiosidades, as linguagens, códigos, as diferentes expressões artísticas e estéticas podem 

servir a currículos escolares críticos, convidando as favelas para dentro das escolas. 

Questionar os percursos históricos atravessados pela comunidade e seus sujeitos, discutir suas 

demandas, abrir-se para as práticas culturais (na arquitetura, nas artes, nas práticas de 

sociabilidade e de cuidado etc.) são possibilidades curriculares que podem contribuir para o 

fortalecimento das potencialidades, bem como fomentar reflexões acerca dos limites e 

contradições não só da comunidade, mas também de toda a sociedade contemporânea. 

Diante do exposto, pensar alternativas curriculares comprometidas com a 

transformação social, considerando a multiculturalidade e a interculturalidade como 

elementos constituintes do contexto que vivenciamos, é supor possibilidades que permitam a 

construção de sociedades sustentáveis e equânimes. Nesse sentido, as escolas que atendem as 

comunidades de favela estão no centro dos estudos que envolvem o campo da Educação em 

                                                           
2
Aglomerados Subnormais (AS) são áreas delimitadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

a partir de um conjunto de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes de serviços públicos essenciais, com 

impasses fundiários e dispostos de forma desordenada e densa. De acordo com o Censo de 2010, Salvador possui 

242 Aglomerados Subnormais (AS). Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf> 

Acesso em: 12 ago. 2017. 
3
O Relatório expõe que o conceito de vulnerabilidade usado se refere às situações de desigualdade de 

oportunidades, de acesso a bens e serviços públicos e de valoração social, dessa forma, elucidam que a expressão 

não é posta como sinônimo de fragilidade, pois reconhecem também o potencial de resistência dos indivíduos ou 

grupos em situação de vulnerabilidade. 
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Periferias Urbanas, que envolvem espaços educativos formais
4
 e não-formais

5
, populações 

negras, relativa unidade metodológica e circunscrição teórica no âmbito de um conjunto 

contemporâneo de estudos que tematizam as Desigualdades, a Diversidade, a Exclusão Social, 

Memória, Culturas e Linguagens (BOMFIM, 2018). Nessa discussão, se constrói o objeto de 

estudo sobre a égide das práticas socioculturais na favela e os currículos praticados nas 

escolas de periferias urbanas cujos grupos marginalizados provocam nas pedagogias 

tradicionais a possibilidade de transformar e adequar seus currículos às suas demandas. Para 

tal, apresentar o contexto e as pesquisas desenvolvidas em torno desse objeto se faz 

necessário. 

 

1.1. Motivações para o estudo: Vivências e Percursos 

 

Minhas inquietações sobre a relação entre as práticas socioculturais exercidas nas 

favelas e os currículos escolares vêm sendo provocadas ao longo da minha vida em meus 

percursos de construção identitária. Filho de mulher preta que durante quase toda a vida foi 

empregada doméstica, passei minha infância e adolescência em bairros de classe média em 

Salvador. Somente aos meus 19 anos pudemos comprar nossa casa, na comunidade favelar 

Parque Jocélia II, no bairro da Sussuarana na capital baiana, e a partir dali percebi as 

diferenças culturais entre o “centro” e a periferia mais intensamente que antes. Esta minha 

vinculação afetiva com a região do entorno do Cabula é então fator decisivo para a escolha do 

lócus da presente pesquisa, que foi desenvolvida no bairro Beiru/Tancredo Neves. 

Perceber que estas questões estavam distante dos olhares das(os) minhas(meus) 

amigas(os) de classe média, como um dia distaram dos meus, passou a me provocar desde 

antes da minha vida de educador. Entretanto, somente quando estudante de Pedagogia, 

comprometido com a educação de viés social, partindo de estudos na academia e em 

formações contínuas nas vivências com os pares (ativistas e/ou populares), refletindo 

concomitantemente sobre a minha realidade contextual, pude lançar olhares críticos sobre 

minha história de vida. Assim passei a perceber que muitas problemáticas tinham fortes raízes 

em construções sociais e culturais em que estavam impressas relações de poder e exclusão. 

                                                           
4
 De acordo com (Garrido e Bomfim, p.28; 2020), são espaços onde a “escola é o lugar institucionalizado onde 

há um sistema de ensino que é organizado e estruturado por meio de diretrizes nacionais, pelo qual, os conteúdos 

são normatizados por leis direcionando a aprendizagem para formação do indivíduo no caminho da cidadania” 
5
 São espaços que envolvam a arte e acultura, em ruptura com as mazelas e estigmas sobre a realidade vivida 

(GARRIDO E BOMFIM, 2020). 
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Enquanto educador social, atuando em Organizações Não Governamentais (ONG) nas 

quais desenvolvia projetos educacionais que tinham como público-alvo famílias que viviam 

em situação de vulneração social, eu percebia que as diferenças culturais estavam presentes na 

escola, e se manifestavam nas relações entre educadoras(es) e educandas (os) muitas vezes de 

forma estereotipada e, consequentemente, excludente. Nestas relações, me inquietava a forma 

como muitos educadoras(es) tratavam a cultura das(os) educandas(os) de periferia, 

desdenhando e deslegitimando de forma preconceituosa as expressões culturais das crianças e 

adolescente. 

Estas inquietações me conduziram a investigar na pesquisa monográfica as 

aproximações e os distanciamentos entre a cultura do discente de favela e a cultura escolar. 

Os resultados da pesquisa apontaram para a necessidade de desenvolvimento de Pedagogias 

que emergissem dos contextos favelares, dialogando de forma crítica com os elementos que 

compõe a cultura das favelas. 

Vivenciar o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade (PPGEDUC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) possibilitou-

me outras reflexões acerca da contemporaneidade, situando a educação em um complexo 

contexto sócio histórico. Apesar de grandes conquistas e avanços tecnológicos, a modernidade 

legou-nos questões que são chagas abertas no seio da sociedade contemporânea: a 

globalização verticalizada e predatória sustentada por meio da hierarquização das culturas 

com base no eurocentrismo, ou seja, na imposição do padrão europeu ocidental hegemônico 

como modelo de desenvolvimento e excelência (SANTOS, 2000; DUSSEL, 2016). 

Do contexto apresentado acima, ficaram marcados a produção de miséria em escala 

global e as sucessivas crises econômica, política, social e moral (HOBSBAWM, 2000), a 

degeneração ambiental, o totalitarismo, a industrialização da guerra (GIDDENS, 1991), as 

individualidades suprimidas, a exploração da força de trabalho, o atrelamento da liberdade à 

força do capital (MARX e ENGELS, 2001). Além destas características, a desvinculação com 

a própria história e o desencaixe, o desenraizamento do sujeito social (HOBSBAWN, 2000; 

GIDDENS, 1991) foram também pontos que me provocaram profundamente, e em especial, 

por reconhecê-los nas imersões diárias no meio social em meu próprio cotidiano.  

No contexto do PPGEDUC, minha participação no Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 

em Representações, Educação e Sustentabilidade (GIPRES) tem contribuído para que uma 

aproximação com os debates em torno da teoria e métodos sobre a construção de 

representações sociais (RS) sobre diversos objetos sociais que emergem dos diversos 

fenômenos psicossociais que fazem parte das periferias urbanas de Salvador-Bahia. 
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Estes percursos percorridos em minha vida e na academia me conduzem a reafirmar a 

importância da construção e do desenvolvimento das Pedagogias de Favelas que permitam a 

construção de currículos capazes de implementar projetos educacionais emancipadores de 

perspectiva descolonizadora. Em busca de compreensão desta situação desenvolvo o estado 

da arte para vislumbrar as possibilidades investigativas no campo da Educação em Periferias 

Urbanas. 

 

1.2. Estado da arte: Pedagogias e Currículos em Periferias Urbanas 

 

Na opinião da Professora Maria Isabel Ramalho Ortigão, ex-coordenadora do 

Mestrado em Educação, Cultura e Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), “as pesquisas sobre regiões socialmente excluídas têm ajudado a voltarmos atenção 

para essas localidades, que deveriam ser mais bem estudadas” (PORTAL APRENDIZ, 2010). 

Assim, tomando como um dos indicadores desse avanço nos Programas de Pós-Graduação em 

Educação e em diversas áreas das humanidades nota-se a emergência de teses e dissertações 

cujos temas tratam de aspectos diversos, no tocante a Educação em Periferias Urbanas. 

Entretanto, em termos comparativos, as universidades brasileiras ainda estão muito aquém da 

dinâmica acadêmica e desenvolvimento de estudos nessa modalidade. 

Para verificação dessa opinião, a análise dos estudos científicos que envolvem o objeto 

de pesquisa foi realizada na plataforma de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para tanto foram utilizados como 

descritores, palavras chaves que permeiam o presente trabalho. Foram utilizados dois 

descritores: “Pedagogia de Favela” e “Currículo de favela”. A escolha do termo Pedagogia de 

Favela se deve ao fato da presente pesquisa discorrer sobre a necessidade do desenvolvimento 

de pedagogias construídas junto às comunidades de favela e a partir das suas demandas, 

considerando seus saberes e culturas de forma horizontal e contra hegemônica. Assim o 

segundo descritor buscou encontrar trabalhos que discorressem acerca da relação entre os 

currículos escolares e as comunidades de favela. 

A filtragem se deu com base em pesquisas recentes, partindo do interesse prioritário 

em pesquisas atualizadas sobre a temática. Deste modo a delimitação temporal estabeleceu 

como base os últimos dez anos (2009/2019). O segundo recorte foi a busca no campo da 

Educação em Periferias Urbanas. Deste modo, com a filtragem estabelecida, a pesquisa com 

os descritores “Pedagogia de Favela” e “Currículo e Favela” apresentou 183 trabalhos no 

período de 2013 a 2018. 
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Após uma leitura exaustiva dos resumos dos trabalhos, busquei aqueles que 

apresentaram uma compreensão sobre as questões étnico raciais nas escolas e que 

apresentavam relação com elementos constitutivos das culturas favelares. Desta forma foi 

encontrado um total de 11 dissertações (Tabela 1). 

 

Tabela 01 – Pesquisa com a relação ano/nº de trabalhos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Com a finalidade de facilitar a análise das discussões apresentadas nas pesquisas 

selecionadas, os onze documentos foram organizados em duas categorias: cultura e currículo. 

Nestas categorias, cinco discutiram a relação entre cultura e currículo escolar (Quadro 1) e as 

outras seis discutiram a relação entre educação, cultura, currículo e relações étnico-raciais 

(Quadro 2). 

 

Quadro 01 – Pesquisas relacionadas à cultura e ao currículo escolar 

ANO AUTOR (A) OBJETIVO QUANTIDADE 

2013 Roberta Sales e 

Lace Rosario 

Investigar a produção cultural do currículo 

incitada pela entrada da tecnologia na escola, 

especificamente, nas salas de aula. 

1 

2014 Crizan Sasson 

Correa de 

Oliveira 

Identificar as concepções de conhecimento, de 

currículo e de avaliação que articulam a produção 

de sentidos de um ensino de qualidade entre os 

professores do cap/UERJ. 

2 

Isadora Souza 

da Silva 

Refletir sobre como esses professores conceituam 

cultura e como percebem as relações entre cultura 

e escola. 

2015 Andre Dias 

Pires 

Promover uma discussão que entrecruza minhas 

posições sobre o tema, os pontos de vista de 

autores (dos estudos pós-coloniais e decoloniais) e 

as perspectivas adotadas por meus colegas 

professores de artes, construindo uma reflexão 

acerca de opções decoloniais na arte educação em 

espaçostempos escolares periferizados. 

1 

2017 Vanessa 

Andrade Lira 

dos Santos 

Circular por indícios de suas formas de pensar e 

sentir nas relações com o mundo. 

1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Nº de 

Trabalhos 
1 2 3 2 1 2 11 
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As cinco pesquisas, acima, que discutiram a relação entre currículo e cultura, versaram 

sobre as análises das relações entre currículos e culturas hegemônicas e contra hegemônicas; 

as análises do cotidiano de jovens de periferia em uma escola específica; a análise do sentido 

de cultura e identidades negras produzidas nos currículos; a produção cultural de currículos a 

partir dos sujeitos que estão inseridos no processo de ensino e aprendizagem em um projeto 

de aulas com recursos digitais; e sobre a revisão do componente curricular de arte educação a 

partir da inserção de elementos cotidianos com base na perspectiva decolonial.  

 

Quadro 02 – Pesquisas articulando Educação, Cultura, Currículo e Relações Étnico-Raciais 

ANO AUTOR(A) OBJETIVO Qt 

2015 

Estela Correa 

Silva 

Analisar os sentidos de cultura e identidade negra que são 

produzidos no contexto de produção curricular, entendendo a 

diferença como construção discursiva e questionando a fixação 

de identidades e sentidos que tais fixações ajudam a cristalizar. 

6 

Alessandra 

Maria Almeida 

de Aguiar 

Discutir as relações étnico-raciais na sociedade brasileira e na 

educação escolar, aproximar terreiros de Candomblé e educação 

escolar na Baixada Fluminense, tendo como ponto de partida as 

trajetórias de vida, a trajetória escolar e a visão de cinco 

yalorixás presentes nessa região do estado. 

2016 

Debora de 

Souza Franca 

Descrever a experiência dos professores de literatura do Colégio 

Estadual Abdias Nascimento, no município de Nova Iguaçu, na 

Baixada Fluminense, no que concerne ao ensino da literatura 

afro-brasileira. 

Vinicius 

Oliveira Pereira 

Analisar e discutir as implicações do diálogo entre uma escola 

da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu e a capoeira. 

2018 

Margareth dos 

Anjos Santos 
Não apresentou no resumo e o trabalho não está disponível. 

Thiago Cesario 

Veloso 

Analisar e identificar como as obras de Carolina de Jesus – 

Quarto de despejo: o diário de uma favelada (2000) e Diário de 

Bitita (1986) – podem auxiliar os alunos/a negros/as de uma 

escola pública, no município de Belford Roxo, desenvolver uma 

escrita pessoal, baseado na metodologia de Evaristo (2005) 

escrevivências, como instrumento de expressão de suas 

resistências e contra a subalternização de sua cidadania (voz, 

escolhas, desejos, projetos de vida, protagonismo). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O quadro acima apresenta as seis pesquisas relacionadas à Educação e às Relações 

Étnico-Raciais, à cultura e ao currículo escolar versaram sobre a cultura popular e as relações 
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étnico-raciais na produção textual e na literatura; a relação entre currículo e a cultura negra; a 

inserção da capoeira no cotidiano escolar; a discussão acerca da inserção das religiões de 

matriz africana nas escolas; e a construção da identidade negra por meio da ludicidade. 

Os resultados apontam que, apesar dos estudos discutirem elementos presentes da 

cultura de favela na escola, tais elementos foram discutidos de forma isolada e não a partir do 

conjunto dos elementos reconhecendo-os como constitutivos da identidade cultural favelar. 

Portanto, dentro deste recorte, nenhum dos estudos encontrados discutiu propriamente sobre a 

relação entre o conjunto de culturas presentes nas favelas e o currículo escolar. Assim, apesar 

dos trabalhos investigados apresentarem nos seus objetivos elementos de culturas e currículos 

escolares nas favelas, não foi percebido uma abordagem sobre a construção de currículos nas 

escolas, a partir das múltiplas complexidades dos contextos de favelas. 

Teoricamente, as práticas socioculturais exercidas pelos sujeitos nos diversos espaços 

educativos das periferias urbanas podem nos apontar desafios e revelar ao mesmo tempo 

trajetórias possíveis a seguir, a partir de demandas similares formuladas por grupos 

populacionais subalternizados, em especial aqueles que experimentaram, e ainda 

experimentam, situações contundentes de desigualdades, opressões e exclusão socioterritorial. 

Nesse sentido, muitas escolas reproduzem a lógica excludente, tomando por base a cultura 

hegemônica eurocentrada em seu currículo e nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas(os) 

professoras(es). Isto significa dizer que, muitas vezes, projetos e práticas pedagógicas são 

desenvolvidos negligenciando as representações e práticas socioculturais das(os) alunas(os), 

bem como sua origem. 

Compreender os sentidos dessas práticas implica em desvelar imagens como 

constructos simbólicos dos sujeitos na sua realidade social que podem se apresentar como 

potencialidades para a ressignificação dos currículos e práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

escolas de favelas. Portanto, a partir dessas premissas, a questão que guia essa pesquisa é: 

Como as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela podem 

ressignificar os currículos escolares? 

Para tal, elaboramos o seguinte objetivo geral: investigar como as práticas 

socioculturais exercidas nos espaços educativos de favelas podem contribuir na 

ressignificação do currículo escolares. Desse modo, como objetivos específicos desse estudo 

buscamos: identificar as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela e 

apreender seus elementos sócio-históricos e analisar os currículos da escola de favela e os 

discursos manifestos das(os) professoras(es), a fim de verificar aproximações e/ou não 

distanciamentos desses elementos. Para apoiar o estudo, busco na abordagem processual da 
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teoria e método das RS (JODELET, 2001) desvelar imagens simbólicas contidas nos 

discursos manifestos, em contexto de territórios de exclusão social e nos currículos dos 

contextos escolares de favela. 

Para além, do capítulo da introdução, a dissertação se apresenta estruturada em mais 

quatro: O segundo intitulado As quebradas da favela e as encostas da escola, busca 

descrever, à luz das(os) autoras(es), o espaço favelar e os elementos sociohistóricos nele 

exercidos com uma inserção no bairro onde se desenvolve o estudo. Em seguida, numa 

perspectiva dialógica, discutir sobre a relação entre currículos escolares. 

O terceiro capítulo, “Desembolando” conceitos de práticas socioculturais e 

currículos escolares, nos campos da Educação em Periferia Urbana e na Psicologia Social, 

apresenta uma análise dos conceitos fundantes desse estudo que se ancoram às bases das RS 

como teoria e método. 

O quarto capítulo, As vielas da pesquisa: percurso metodológico, expõe e explicita o 

debate de pesquisas em RS aplicadas à educação e minha postura epistemológica. Discorre, 

ainda, sobre os caminhos metodológicos percorridos para apreender imagens manifestos sobre 

as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favelas e sua relação com a 

ressignificação dos currículos escolares. A descrição e justificativa da escolha do lócus, 

das(os) participantes, os dispositivos de busca de informações, os métodos e técnicas de 

análise do material empírico necessários à realização desse estudo.  

O quinto capítulo, Você tem fome de quê? – o que a favela quer aprender, trata 

essencialmente da análise descritiva das informações colhidas visando responder a questão e 

os objetivos de pesquisa. 

Finalmente, nas Considerações, faremos um retorno sobre o estudo, lembrando as 

fases do processo de construção da pesquisa. Será o território em que são apresentadas as 

proposições curriculares, suas possíveis aplicações e avaliações. Em seguida, nós 

introduzimos os limites do estudo bem como algumas reflexões para as futuras pesquisas. 

Vale sinalizar que ao longo do texto serão inseridos termos do contexto sociocultural em que 

a pesquisa acontece, ilustrando assim e valorizando os sujeitos que a compõem, aos códigos 

que a constituem, às vozes a que representa. Estes elementos serão dispostos à medida que a 

pesquisa for se desnudando e desvelando assim os elementos do campo e a composição das 

análises. 
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2. “AS QUEBRADA” DA FAVELA E AS ENCOSTAS DA ESCOLA 

 

O presente capítulo busca descrever os elementos constituintes do espaço favelar e as 

práticas socioculturais nele exercidas. Partindo destas premissas, na subseção 2.1 intitulada 

Breve histórico da favelização no Brasil, iniciarei uma discussão sobre os processos históricos 

de favelização nos grandes centros urbanos, para, em seguida, abordar o contexto histórico em 

Salvador. Na subseção 2.2 intitulada “As quebrada” hoje em dia, descrever os elementos da 

constituição favelar bem como apresentar a comunidade em que a pesquisa será desenvolvida, 

a fim de embasar uma discussão dialógica sobre pedagogias de favela na subseção 2.3 

intitulada Pedagogias de Favelas: “as encosta” da Escola, que nos leva ao conceito de 

centralidade da favela como ponto de articulação com os currículos escolares. 

 

2.1. Breve histórico da favelização no Brasil 

 

Historicamente a favelização nos centros urbanos no Brasil se relaciona com os 

processos de desapropriação e negação de direitos a algumas parcelas da população em 

função dos acordos engendrados entre o Estado e a elite do Capital Privado.  Um dos marcos 

deste processo é a Lei da Terra de 1850. Segundo Souza (2001) e Silva (2008), a Lei da Terra 

vem a legitimar a apropriação latifundiária das terras por parte da elite dominante ao passo 

que dificulta o acesso dos mais pobres. Assim, a lei regulamentou a posse de terra a partir da 

compra devidamente registrada, passando a ter valor de mercadoria e sua posse a ser restrita 

aos que podiam pagar por ela. Costa e Azevedo (2016) apontam para o processo racial 

presente na promulgação desta lei. Para os autores a lei “veio como uma resposta da elite 

agrária brasileira para os escravos que acreditavam que com sua liberdade, iriam poder 

acessar a todos os direitos de cidadãos brasileiros” (2016, p. 146). Como consequência a 

população negra foi alijada em sua condição de habitar, de ter sua terra. Este processo se deu 

em função do lugar a que era obrigada a ocupar na sociedade: 

Com esses novos parâmetros, o preço das terras aumentou, inviabilizando 

assim a posse de terras por pessoas de baixa renda e/ou escravos (as) recém-

libertos. Por não possuírem acesso a terras, nem a uma série de outros 

direitos, os (as) escravos (as) tiveram que continuar utilizando sua mão de 

obra em grandes propriedades rurais para terem algum lugar para morar, 

mesmo que temporário e/ou alugado. (COSTA e AZEVEDO, 2016, p. 147) 

 

Desta forma, a condição a que a população negra é submetida, é elemento fundamental 

para compreensão dos fenômenos de favelização no Brasil.  
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Ainda no século XIX, de acordo com Souza, as levas migratórias em função do 

declínio da economia rural e a abolição da escravatura contribuíram para o inchaço urbano e o 

aprofundamento das desigualdades nos centros urbanos. Neste sentido, quanto à condição do 

negro marginalizado pós-abolição, Costa e Azevedo (2016) afirmam que: 

Durante o período pós- escravidão, nas principais cidades do Brasil, como 

Rio de Janeiro e Fortaleza, as saídas encontradas pelos descendentes de 

escravos e pelas pessoas de baixa renda foi a moradia em favelas, 

levantamentos de autoconstruções e a ocupação de espaços tidos como 

cortiços. (2016, p. 147). 

 

Essa desigualdade de condição persiste até os dias atuais, sendo que a posse da terra e 

da habitação própria continua sendo algo distante da realidade de muitas(os) brasileiras(os), 

em especial das camadas desfavorecidas. 

Analisando a posse da terra no início do século XX, Souza (2001) afirma que o capital 

imobiliário surge como agente no processo de produção de habitação, substituindo o sistema 

rentista. A mercantilização da terra e da habitação se torna um fator de grande relevância na 

construção das periferias brasileiras, pois ao capital o que interessa é o lucro, e nesta lógica 

o(a) pobre não tem nada a oferecer. Sem ter como adquirir sua moradia por meio do mercado 

formal, a alternativa passa a ser o mercado imobiliário informal que opera afastado dos 

centros, às margens das cidades. 

Assim, a autora argumenta que nesse século surgem os primeiros planos urbanísticos 

em 1886 em São Paulo e em 1889 no Rio de Janeiro. Em ambos os casos se proíbe a 

construção de “edificações acanhadas” (SOUZA, 2001, p. 68) nos centros das cidades e em 

São Paulo chegou a ser proibida a construção de vilas operárias nos centros urbanos. Estas e 

outras leis, de acordo com Souza (2001) contribuíram para a estratificação social na cidade, 

dividindo-a em zonas com base nas diferenças de classes sociais e em acordo com os 

interesses do mercado. Souza ainda denuncia que há nesse processo, a omissão do Estado no 

que tange às áreas periféricas, aonde vão sendo locadas as comunidades mais pobres. Neste 

sentido, em diálogo com Raquel Rolnick (1997), Souza (2001) afirma que há uma 

intencionalidade do Estado em São Paulo, alinhado com o capital imobiliário, em investir na 

ordenação da cidade. Destarte, Souza firma que “a desordem aparente é fruto não da ‘falta de 

plano’, mas da formulação de um ‘pacto territorial’ que preside o desenvolvimento da cidade” 

(SOUZA, 2001, p. 69) contribuindo para o seu desenvolvimento desigual e desordenado. 

Neste sentido vale frisar que a situação das classes oprimidas é marcada pela 

desassistência por parte do Estado. Ivo (2010) aponta para a inclusão limitada da população 

das periferias, na qual há a inserção no mercado de trabalho, mas sem condições de cidadania. 
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Esta carência se alinha ao contexto de exploração ao qual as populações mais pobres 

eram submetidas. Destarte, Silva (2008) chama atenção para a dupla condição em que as(os) 

trabalhadoras(es) se colocam frente ao sistema capitalista: 

Nas cidades, a luta dos trabalhadores é dupla: contra o capital em geral e 

contra o capital imobiliário, que promove a espoliação urbana. É a luta de 

classes no espaço urbano, que se materializa nas duas formas que o capital 

imobiliário assume: o que explora a cidade para se apropriar da renda 

(proprietários de terras, imóveis e incorporadores); e o que obtém lucro com 

a produção do próprio espaço urbano (construtoras e financeiras) (HARVEY 

Apud MARICATO, 1988). Estes são os atores cujos interesses empurram 

para favelas, invasões e periferias em todo país uma considerável parcela da 

população cujos recursos não dão acesso à aquisição de equipamentos 

residenciais. (2008, p. 123) 

 

Esta negação de direitos e exploração é histórica. No início do século passado, 

acreditava-se que o déficit habitacional acontecia em função do crescimento demográfico, 

entretanto este pensamento não considerava a situação econômica da população. Ao discorrer 

sobre estas questões, Souza (2001) cita Ribeiro e Pechman (1983) ao sinalizar dois pontos 

fundamentais para compreender o déficit habitacional no início do século XX: a profunda 

desigualdade de renda e a produção capitalista de moradias, que elevaram os valores das 

moradias a preços inacessíveis a grande parte da população. Para Souza (2001): 

Isso se evidencia com a ampliação do fenômeno de favelas, como forma de 

eliminar os custos com aluguel, bem como com a grande quantidade de 

loteamentos irregulares e clandestinos, produzidos a custos mínimos, 

configurando um mercado paralelo ao segmento formal. São situações que 

irão demarcar uma intensa segregação da pobreza no espaço urbano (2001, 

p. 70). 

 

Desta forma, devido à incapacidade do mercado em lidar com a questão da moradia, a 

problemática do déficit habitacional só vem a ser discutida, a nível federal, no período do 

Estado Novo. Em 1946 cria-se a Fundação da Casa Popular – FCP (Decreto Lei n. 9.218 de 

1/5/46), o primeiro órgão no âmbito federal com a finalidade de resolver o problema 

habitacional no país (SOUZA, 2001). 

Este período é marcado pelas levas migratórias em todo o país e pelo inchaço das 

zonas urbanas em virtude também do movimento de industrialização. De acordo com Souza 

(2001) surgem as primeiras questões para erradicar as favelas. Assim o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) é criado ainda sob os auspícios dos interesses das grandes construtoras e do 

mercado imobiliário. Neste sentido os grandes investimentos foram intermediados pelos 

bancos privados e os demais por empresas estatais.  

Esta política adotada pelo Estado é mais uma vez marcada pela exclusão social. A 

renda mínima salarial exigida para acessar o financiamento é de três salários mínimos e, desta 
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forma, as camadas mais oprimidas ficam de fora do programa. Somente na década de 1980 é 

que o BNH investe na urbanização e melhoria de áreas ocupadas informalmente. 

Neste sentido, os processos que enredam a história das favelas brasileiras também são 

refletidos na cidade de Salvador, reproduzindo o favorecimento dos poderes públicos às elites 

em função do mercado imobiliário, visando o enriquecimento dos mais ricos. Assim, também 

em Salvador, os mais pobres são prejudicados pela relação e manutenção de privilégios da 

classe dominante. 

 

2.1.1. Ocupação das periferias e favelização em Salvador 

 

A cidade de Salvador tem sua história de ocupação e urbanização relacionada, de 

forma indissociável, ao processo de colonização e de escravização, ou seja, aos processos de 

dominação e segregação cultural e racial herdados dos séculos passados. Neste sentido, para 

pensarmos os processos de ocupação das periferias de Salvador, é necessário retomar a 

história dos povos marginalizados pela narrativa oficial da nossa história. 

Nesta perspectiva, é importante salientar que a construção sociocultural soteropolitana, 

assim como a brasileira é bem mais ampla, sendo constituída em igual valor, por exemplo, 

pelo diversos povos indígenas. Da mesma forma, faz-se importante reconhecer também a 

própria diversidade africana e afrobrasileira, assim o termo “negro” traz em si, no presente 

trabalho a carga de toda heterogeneidade representativa das diversas identidades africanas e 

afrobrasileiras em suas composições étnico-raciais. Entretanto, devido à condição de tempo e 

possibilidades cabíveis dentro da amplitude do trabalho dissertativo, foi necessário estabelecer 

um recorte que se alinhasse aos objetivos da pesquisa. Deste modo, optamos pelo recorte em 

torno das questões afrobrasileiras, dialogando em uma linha de continuidade com o trabalho 

de monografia que dá origem a esta dissertação. Entretanto, reconhecendo a importância do 

aprofundamento mais detalhado nos processos sociohistóricos constitutivos do mosaico 

cultural e identitário que nos compõem, é imperativo que, as próximas etapas acadêmicas 

ramifiquem-se pelas demais raízes que nos trazem até aqui. Isto posto, avancemos com a 

contextualização histórica que situa as favelas de Salvador nos dias de hoje. 

Até o século XIX a periferia da cidade de Salvador era constituída basicamente de 

fazendas e ocupações rurais. Sendo pouco povoada, a maior concentração populacional da 

cidade se encontrava na malha urbana. Entretanto, a periferia era habitada também por 

pessoas que, por não encontrarem espaço e liberdade nos centros urbanos para desenvolver 

suas culturas e crenças, refugiavam-se nas matas do entorno da cidade (GOMES, 1990). 
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Durante os anos de escravização o funcionamento de Salvador era dependente da força 

de trabalho escravizada: “o transporte de pessoas e mercadorias, o abastecimento de água, o 

escoamento de dejetos, o abastecimento alimentar, a limpeza urbana, a iluminação e o próprio 

funcionamento interno das habitações” (GOMES, 1990, p. 9). Neste período há uma 

reorganização do trabalho escravizado na cidade e surgem as(os) escravizados de ganho e de 

aluguel. Os serviços desempenhados por ambos os grupos lhes permitiam certa “autonomia” 

se comparado à realidade das(os) escravizados nas zonas rurais. Eles desenvolviam suas 

atividades nas ruas da cidade, fora do controle direto daqueles que as(os) escravizavam. Na 

função de escrava(o) de ganho ou de aluguel, normalmente a(o) escravizada(o) tinha que 

repassar, em períodos previamente estipulados, quantias do ganho para o(a) escravizador(a), e 

muitas vezes o seu sustento e moradia ficavam a seu próprio encargo. Assim “‘Lojas’ porões, 

cortiços, barracos construídos na periferia da cidade passam então a ser alternativas 

encontradas pelo escravo para construir um espaço de vida para si, independente do controle 

do senhor” (GOMES, 1990, p. 10). 

Esta relativa autonomia permitia o agrupamento e o reagrupamento de grupos 

afrobrasileiros, inclusive com base em origens étnicas. Destarte, a cidade era uma 

possibilidade de vida mais humana, sendo possível fugir da escravidão e ainda estabelecer 

relações interpessoais e familiares. Com o passar do tempo, com o enfraquecimento do 

sistema escravista e a reorganização do trabalho escravizado nos centros urbanos, 

possibilitou-se a ocupação e estruturação de “lacunas” no centro da cidade por 

escravizadas(os), negras libertas e negros libertos e brancas e brancos pobres (GOMES 1990). 

Entretanto esta ocupação não se deu apenas no centro, sendo que a periferia passa a ser 

alternativa segura e propícia para o desenvolvimento da cultura afrobrasileira em Salvador. 

Assim, o povoamento da população negra nos arredores da cidade vai se efetivando: 

Encontramos, entretanto, uma profusão de referências esparsas sobre a 

existência de ajuntamentos de negros, de quilombos e de candomblés 

espalhados pelos arredores da cidade. João José Reis nos conta que... uma 

boa parte da vida comunitária africana foi reconstituída e inovada nos 

arredores da capital. As colinas; matas, lagoas e rios aí localizados serviam 

de suporte ecológico ao desenvolvimento de uma coletividade africana 

independente, quase clandestina. A cidade estava cercada de quilombos e 

terreiros religiosos. Eram comunidades móveis, destruídas aqui para 

reaparecerem adiante, alimentadas pelo fluxo ininterrupto de escravos que 

sabiam tirar proveito da relativa autonomia proporcionada pelo escravismo 

urbano. 

Se a mobilidade espacial do escravo urbano facilitava-lhe as fugas, e os 

ermos da periferia oferecia-lhe refúgio, a proximidade da cidade 

representava a possibilidade de um eventual retomo em busca de trabalho. 

(GOMES, 1990, p.13) 
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Ou seja, ao passo que o espaço urbano possibilitava a fuga e sua periferia o 

esconderijo, a proximidade com a cidade propiciava encontrar novos trabalhos. Nestes 

processos a relação com a cidade não pode ser romantizada, afinal não era harmônica, pois 

as(os) escravocratas se faziam valer de leis austeras e normas de conduta para exercer o 

controle e o domínio sobre os corpos, a cultura e a vida da população negra. Entretanto, não 

raro, negros e negras aproveitavam momentos oportunos e subvertiam as ordens que lhes 

eram impostas (GOMES, 1990). 

Assim, as periferias iam sendo habitadas. Frequentes ao longo da periferia de 

Salvador, os quilombos eram heterogêneos, tendo diferentes tamanhos. Dentre os maiores 

quilombos podemos citar dois: o Quilombo Buraco do Tatu, a partir de 1744, na região norte 

da cidade nas redondezas da freguesia do Santo Amaro do Ipitanga (atualmente a cidade de 

Lauro de Freitas, com quem Salvador faz conurbação); e o Quilombo do Urubu, a partir de 

1823, na região do Cabula (próximo ao Bairro do Beiru/Tancredo Neves, lócus da presente 

pesquisa), o Quilombo do Quingoma, a partir do século XVI, na região de Santo Amaro de 

Ipitanga (atual cidade de Lauro de Freitas). 

Os quilombos engendravam diferentes estratégias de resistência: além de serem 

cercados de armadilhas, eram móveis, sendo deslocados de uma área para outra para fugir da 

repressão escravagista. 

O quilombo do Buraco do Tatu exigiu 200 homens para destruí-lo em 1763 

e, segundo Kátia Mattoso, seria representativo dos quilombos brasileiros: 

contava com menos de cem habitantes (foram nomeados 65 adultos quando 

de sua destruição) e situava-se perto de um centro urbano onde contava com 

numerosa cumplicidade. Suas cabanas retangulares eram dispostas em fila, 

fechadas por paliçadas e defendidas por armadilhas dissimuladas por folhas 

e galhos de árvores. (GOMES, 1990, p.14) 

 

É importante salientar que apesar da ocupação da periferia de Salvador ter se dado 

majoritariamente pela população negra, os quilombos não eram moradas apenas para negras e 

negros fugidos do escravismo, mas também daqueles que conquistavam sua liberdade e 

buscavam nos quilombos a possibilidade de possuir uma "palhoça" e condições de ter uma 

roça para a subsistência (GOMES, 1990). Uma relação histórica entre periferia e centro que se 

mantém até os dias atuais, em que, para habitar a cidade, as populações marginalizadas 

elaboram suas estratégias para habitar as periferias. Neste sentido, as favelas também são 

resultado destes movimentos. 

Outro elemento de grande relevância é a elaboração cultural que se desenvolve nas 

periferias de Salvador. Os quilombos estavam diretamente relacionados à cultura africana, 

sendo que o candomblé também compunha parte desta cultura. É importante aqui salientar 
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que, a cultura africana extrapola o candomblé, sendo que este é um elemento dentro do 

primeiro, ou seja, não devemos homogeneizar a cultura africana como candomblé. Neste 

sentido, a prática do candomblé encontrava melhores condições nas periferias devido à 

proximidade com a natureza e a privacidade para a realização dos seus cultos. Assim, a 

gênese de muitos bairros na capital baiana está em terreiros de Candomblés (GOMES, 1990). 

Outrossim, os processos de aquilombamento nas periferias de Salvador, como 

resistência sociocultural e desagregação do sistema escravista, culminam na formação atual 

dos bairros da periferia da cidade. Com o fim legal da escravização, negros e negras seguem 

nas periferias buscando possibilidades de habitação, ainda que em condições precárias. Se não 

era possível comprar terrenos e casas, buscavam lugares propícios para constituir suas 

moradas. Antes eram os quilombos, hoje são as invasões e favelas. 

Desta forma, os quilombos nas periferias de Salvador se fizeram presentes no 

imaginário popular até depois do período colonial: 

Donald Pierson, realizando um estudo em Salvador por volta de 1936 - em 

uma época, portanto, em que era possível recolher testemunhos orais que 

remetiam a um ainda recente passado escravista - acrescenta mais algumas 

informações: ...dizem mesmo que as áreas periféricas da cidade da Bahia, 

como Mata Escura e Estrada da Liberdade e as povoações vizinhas, de 

Cabula, Armação, Pirajá e ltapuã, originaram-se de quilombos que datavam 

do período colonial. Desses agrupamentos partiam freqüentes sortidas de 

pretos para a cidade, com o fim de roubar e pilhar. A intensidade com que as 

fugas dos escravos ocorriam e a maneira como elas penetraram no 

imaginário da população pode ser apreendida por um relato também de 

Pierson. Conta ele que, na época em que realizou sua pesquisa em Salvador, 

ainda era comum as crianças brincarem de “capitão-do-mato”: ·uma espécie 

de “esconde-esconde”, no qual os que se escondiam, faziam o papel de 

escravos e o caçador o de 'capitão-do-mato. (GOMES, 1990, p.14-15) 

 

A presença dos aquilombamentos na história pós-colonial de Salvador vai além do 

imaginário, se concretizando no urbanismo e arquitetura. Gomes (1990) aponta ainda que há 

semelhança entre as habitações das populações pobres do final do século XIX e as habitações 

das populações pobres do final do século XX. 

Partindo então da ocupação das periferias de Salvador no século XIX, o 

desenvolvimento urbano e a ocupação destes territórios no século XX acompanha a 

industrialização (têxtil) no subúrbio e as mudanças na mobilidade urbana (bondes, por 

exemplo). Assim o crescimento urbano e a modernização começam a aflorar desde a 

descoberta do petróleo na região do atual bairro do Lobato em 1939 e da criação da 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959. O 

desenvolvimento urbano em função do crescimento industrial altera as relações regionais 



38 
 

 

dentro e fora da cidade, deixando a antiga base agrário-mercantil. Ao longo do século XX 

algumas consequências deste desenvolvimento são densificação populacional, a ampliação da 

mancha urbana e o aprofundamento do processo de periferização das populações mais pobres. 

No final da década de 1960 alguns fatores colaboram para impulsionar ainda mais os 

processos de urbanização da cidade. Podemos citar, por exemplo, o surgimento de 

equipamentos urbanos modernos, como as TVs Itapoã e Aratu, Universidades públicas e 

privadas, Bancos regionais e estaduais, fim das atividades dos bondes e aumento da circulação 

de carros, ônibus e táxis; a construção de conjuntos habitacionais populares (URBIS); o 

intenso processo de industrialização na Bahia e, na região metropolitana, a instalação do 

Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) e o Centro industrial de Aratu (CIA), 

deslocando o polo industrial da região da Calçada e do Subúrbio Ferroviário; o deslocamento 

do centro econômico para a região do Iguatemi, com a instalação do Shopping, promovendo 

surgimento de outros sub-centros comerciais e diferentes áreas da cidade; a construção do 

Centro Administrativo da Bahia, (CAB), na Avenida Paralela, sendo retirado do Centro 

Histórico; e a criação das grandes avenidas de vale
6
 após a Reforma Urbana de 1968, entre 

elas a Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela), Av. Suburbana, Av. Antônio Carlos Magalhães, 

Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô), Av. Tancredo Neves, e Av. Garibaldi. (SOARES, 2006; 

ANDRADE e BRANDÃO, 2009). 

Estes e outros fatores contribuíram para a chegada de levas migracionais vindas do 

interior da Bahia e de outras localidades em busca de emprego e qualidade de vida. Nestes 

grupos a diversidade não era apenas étnico-racial ou regional, mas também de classes sociais.  

Desta forma, presenciamos o surgimento de uma nova classe média, que foi sendo 

amparada pelo Estado e pelo Capital Imobiliário e sendo. A estes foi ofertada a possibilidade 

de habitar áreas estruturadas urbanisticamente ao longo da Orla Atlântica, em direção à região 

nordeste da cidade: 

Na capital baiana, com a “reforma urbana” de 1967, acentua-se o processo 

de valorização fundiária dos bairros localizados na orla atlântica ou nas suas 

proximidades em detrimento daqueles situados na orla suburbana e no 

chamado “miolo”. Naquele ano, a prefeitura municipal, grande (e única) 

proprietária de terrenos localizados às margens da atual Avenida Paralela 

vende barato seu patrimônio fundiário a (poucas) empreiteiras e construtoras 

fazendo “explodir” o preço do metro quadrado nessa área da cidade. Surgem 

novos bairros verticalizados, como o Imbuí. Única via expressa de Salvador, 

a Avenida Paralela representa, segundo corretores de imóveis, o novo pólo 

                                                           
6
 De acordo com Andrade e Brandão (2009) as avenidas de vale são “avenidas de ampla circulação 

rodoviária que possibilitaram o uso e acesso rápido a lugares distantes do Centro Tradicional, 

repercutindo em ampliação do espaço urbano contínuo, na valorização de terras outrora rurais e na 

polinucleação da cidade de Salvador” (2009, p. 97). 
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de expansão residencial e comercial da cidade. Bem projetada e com 

canteiros centrais que possibilitam ainda uma maior ampliação das pistas, a 

avenida corta áreas remanescentes de Mata Atlântica, o que aumenta seu 

valor imobiliário. Segundo algumas incorporadoras, o metro quadrado na 

Avenida Paralela já é o mais caro na cidade, considerando-se as dimensões 

de lotes que são oferecidos, geralmente numa dimensão não inferior a cinco 

campos de futebol. (SERPA, 2008, p. 176) 

 

Ao passo que a nova classe média ia recebendo apoio, os mais pobres, prejudicados 

por tal relação injusta e desleal, foram sendo expulsos das áreas centrais da cidade para as 

áreas mais distantes. Neste sentido Soares afirma que: 

Neste processo de formação urbano, temos o crescimento de territórios 

populares e a exacerbação da necessidade de moradia para a população 

pobre de Salvador, que eram vitimizadas pelos altos preços da terra urbana. 

O quadro caótico da urbanização de Salvador nos anos da década de 1970 

era um reflexo espacial da articulação entre os agentes financeiros, 

econômicos, políticos, institucionais e ideológicos que marcavam a 

segregação por classe de renda. (SOARES, 2006, p. 20). 

 

Esta lógica segregacionista, excludente e perversa segue máximas capitalistas 

desumanizantes. Serpa argumenta sobre o planejamento estratégico e de valorização das 

regiões privilegiadas em Salvador com base na omissão das periferias. De acordo o autor: 

A estratégia de promoção de uma imagem positiva de Salvador através da 

revalorização de seus espaços públicos faz parte do receituário do 

planejamento estratégico, modelo que aposta na criação de holdings, 

consórcios ou empresas mistas para executar ações de desenvolvimento 

urbano. Tanto a requalificação como a adoção de espaços públicos por 

empresas privadas segue a lógica da visibilidade e da expectativa de retorno 

através da propaganda e do marketing. O problema é que esses programas 

não atendem, via de regra, às áreas periféricas e de urbanização popular da 

cidade, onde o abandono de parques e praças é notório. (SERPA, 2008, p. 

174) 

 

Assim, a lógica de embelezamento urbano em uma cidade turística, promove a prática 

de urbanismos seletivos, priorizando, por exemplo, a criação e manutenção de parques 

públicos em áreas de classes média e alta, com incentivo de capital público e privado, em 

detrimento das demais áreas. Desta forma, são erguidas e mantidas barreiras sociais invisíveis 

que segregam a cidade e afastam as populações de periferia dos aparelhos públicos da cidade 

(SERPA, 2008). 

Estes elementos dentro do inchaço urbano em franca ascensão em Salvador 

contribuíram acentuadamente para o crescimento informal que vem a se refletir no processo 

de favelização. Deste modo, o crescimento mais acentuado das favelas se deu nas regiões 

periféricas da cidade, mais especificamente na região do subúrbio ferroviário e no chamado 

“miolo” de Salvador.  
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O subúrbio ferroviário compreende em Salvador, o entorno da orla que margeia a Baía 

de Todos os Santos. Já o miolo compreende à região central da capital baiana, sendo limitada 

por duas grandes vias: a BR 324 e a Avenida Luiz Viana Filho, conhecida como Avenida 

Paralela, ao norte, o miolo se limita às fronteiras do município. Ao descrever esta região, 

Soares afirma que o miolo soteropolitano insurge “sobre um relevo ondulado, constituído por 

um conjunto de colinas dissecadas entremeadas por vales estreitos e profundos” (SOARES, 

2006, p. 18). Andrade e Brandão acrescentam que a região do Miolo é: 

Ocupada predominantemente após a década de 1970, nesta grande área 

aparecem conjuntos habitacionais financiados pelo Estado, diversas invasões 

e outros parcelamentos informais nos interstícios. Sistema também precário 

de atendimento público, aproximando-se do padrão socioeconômico da Orla 

da baía de Todos os Santos. (ANDRADE e BRANDÃO2009, p. 100) 

 

 É nesta região do miolo de Salvador que a presente pesquisa, se desenvolve, tendo o 

bairro do Beiru/Tancredo Neves seu campo de investigação. Estas localidades podem ser 

conferidas no Mapa da figura 1: 

Figura 1 – Mapa do Miolo de Salvador 

 
Fonte: Retirado do site da SUCOM 

7
 

                                                           
7
 Disponível em: 

 <http://www.sucom.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/PDDU_MAPA_09_PREFEITURA_BAIRRO.pdf>. 

Acesso em: 23 jun. 2020. 

Elaboração: Autor da pesquisa (2020) 

http://www.sucom.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/PDDU_MAPA_09_PREFEITURA_BAIRRO.pdf
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A partir de 1995 é criado o Programa Viver Melhor visando atender esta camada da 

população precarizada pelos interesses capitais. Entretanto, o programa tem por lógica o 

afastamento das populações dos grandes centros da cidade, ou seja, jogá-los para as margens, 

marginalizando-os, na mesma lógica praticada pela URBIS: 

A partir de 1995, o Programa Viver Melhor vem ao encontro desse déficit, 

levando melhorias habitacionais a bairros periféricos e carentes, com a 

construção, em alguns casos, de novas unidades habitacionais. A lógica do 

programa, no entanto, permanece fiel à idéia de fixar a população de baixa 

renda em áreas sem amenidades físicas e distantes das áreas centrais e 

turísticas da cidade, como no Projeto Cajazeiras – constituído de 

cooperativas habitacionais populares, implantadas ao longo dos anos 1970-

1980 na periferia da cidade pela URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia 

S/A –, com o objetivo de instituir um subcentro regional (de equipamentos, 

comércio e serviços), que contribuísse para evitar a hipertrofia da área 

central. (SERPA, 2008, p. 177) 

 

Neste sentido, Serpa afirma que a urbanização dos bairros populares é resultado do 

trabalho dos próprios moradores, devido à falta de políticas públicas habitacionais para as 

populações de baixa renda. Desta forma o autor argumenta que: 

Hoje, as áreas de urbanização popular em Salvador caracterizam-se por uma 

mistura de habitações auto-construídas e conjuntos habitacionais edificados 

por iniciativa da prefeitura e do Estado, freqüentemente afastados das áreas 

centrais, o que implica em altos custos de transporte para seus habitantes. 

Por outro lado, os bairros populares mais antigos, localizados na orla da Baía 

de Todos os Santos, atraem também setores médios da população, que 

usufruem de alguma infra-estrutura e preços mais vantajosos nas áreas mais 

consolidadas. (SERPA, 2008, p. 177) 

 

É dentro destes contextos de exclusão e marginalização que o bairro do 

Beiru/Tancredo Neves está inserido. Sendo parte do miolo de Salvador, a região é também 

fruto da negação de políticas públicas, tendo sua lógica urbanística dentro da perspectiva de 

autoconstrução, sendo a resistência a marca que possibilita sua existência até os dias de hoje. 

É também nestes processos de exclusão social e de negação de direitos que os sujeitos 

das periferias encontram nas favelas as alternativas para sobreviver e habitar a cidade. É 

nestes espaços desassistidos de políticas públicas que as juventudes vão se constituindo e 

vivendo suas vidas. Construindo suas subjetividades e olhares. Buscando estratégias para 

superar as adversidades cotidianas. 
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2.2. “As quebrada” hoje em dia 

 

A histórica ausência do Estado nas comunidades de favela trouxe e ainda traz diversos 

problemas para as suas populações. A falta de serviços públicos adequados e de estrutura são 

problemas cotidianos enfrentados por estes grupos marginalizados. Deste modo estes passam 

a desenvolver estratégias para superar suas adversidades cotidianas. Nesse sentido, Ivo 

(2010), afirma que: 

A ausência da ação do poder público, que marcou esses assentamentos 

populares, por outro lado, condicionou a criação de alternativas de produzir, 

viver, e suprir as condições de vida desses segmentos que sobrevivem nas 

“margens” da cidade, em ações combinadas entre o legal e o ilegal, como o 

mostram Telles e Cabannes (2006) e Feltran, neste dossiê. (IVO, 2010, p. 

11) 

 

A solidariedade vem a ser uma característica marcante das populações das favelas. É 

comum nas comunidades de periferia e favela que as pessoas, ao construírem suas casas, 

façam fundações grandes, de modo que possam construir outras casas em cima das suas. 

Muitos têm como intuito propiciar aos familiares condições de moradia, já considerando o 

aumento de membros na família com a chegada de genros, noras, netos, netas etc., ou ainda, 

para colocar imóveis para alugar como forma de gerar/aumentar a renda familiar. 

Compreendo essa relação de compartilhamento do espaço físico destinado à habitação 

como uma estratégia de resistência que visa suprir uma demanda causada, segundo Souza 

(2001) pela especulação imobiliária.  Ivo (2010) aponta que “o periférico não se constitui num 

espaço apartado, mas num lugar de resistência e também de inovação das condições de 

moradia e reprodução da vida de seus moradores, na vivência da adversidade, do medo e da 

violência” (2010, p. 9).  

Em consonância com esta percepção, Silva e colaboradora(es) (2009) e Silva (2011) 

também entendem as Favelas como espaços de resistência, pois são resultados de processos 

históricos de políticas de exclusão, de marginalização e de confluência de diferentes grupos 

sociais. Para Silva e colaboradora(es) (2009) a favela é descrita a partir de quatro perfis: 

Sociopolítico, socioeconômico, sócio-urbanístico e sociocultural. A classificação destas 

dimensões das favelas apresenta relevantes elementos que podem vir a ser discutida nos 

currículos escolares de forma crítica e contextualizada. 

O perfil sociopolítico apresenta a dimensão de desassistência do Estado e a 

incompletude de políticas públicas historicamente recorrentes, conduzindo a população 

favelar a condições indignas de moradia, com carência em saneamento básico e segurança, 
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por exemplo. “Portanto, as favelas são, de modo geral, territórios sem garantias de efetivação 

de direitos sociais, fato que vem implicando a baixa expectativa desses mesmos direitos por 

parte de seus moradores” (SILVA et al, 2009, p. 96).  

Compreender esta dimensão da favela contribui para que reconheçamos a necessidade 

de desenvolvimento de trabalhos pedagógicos voltados para o reconhecimento dos direitos e 

da importância da luta pela sua efetivação. 

Um exemplo claro da histórica negação de direitos são as construções de casas em 

áreas de encostas e próximos a córregos, conforme registra IBGE (2010). Nesse mesmo 

caminho, Souza (2001) e Silva (2008) apontam para o fato de que a especulação imobiliária, 

baseada nos interesses do grande mercado capital, relegara as populações mais pobres, às 

periferias e muitas vezes a lugares mais afastados dos centros. Souza afirma que:  

Por um lado, as normas seletivas para os tipos de habitação em determinadas 

áreas urbanas contribuíram para intensificar o processo de segregação 

espacial da população pobre, empurrada para a periferia desde então. Por 

outro, ampliaram as possibilidades de lucros imobiliários, ao fortalecer a 

segmentação da cidade por grupos de renda e, consequentemente, diferenciar 

o espaço construído. Considere-se, ainda, que há uma certa omissão do 

poder público em relação à forma de ocupação dos bairros pobres, deixando-

os crescerem à revelia. Essas questões, certamente, comprometem não só a 

eficácia do aparato urbanístico, como suas próprias definições. (SOUZA, 

2001, p. 68) 
 

Esta discussão trazida por Souza nos conduz a outro perfil apontado por Silva e 

colaboradora(es) (2009). Segundo o autor, o perfil socioeconômico apresenta a precariedade 

dos investimentos no mercado formal, no mercado imobiliário, financeiro e de serviços, com 

predomínio do trabalho informal, marcado pelo subemprego e concentração de famílias de 

baixa renda.  

Neste perfil apresentam-se também os baixos indicadores em educação, saúde e acesso 

às tecnologias. Trago para o diálogo na perspectiva deste perfil apresentado, Luciana Silva 

(2008), que alerta para os fatores históricos que conduziram e conduzem à formação das 

periferias e favelas no Brasil. Em diálogo com Ribeiro e Pechman (1983), Souza (2001) 

argumenta: 

Se existe ‘déficit habitacional’ é porque grande parte da população urbana 

brasileira está excluída do mercado da produção de moradias”. Para esses 

autores, são duas as razões: “de um lado, uma distribuição profundamente 

desigual da renda gerada na economia e, de outro lado, as condições que 

regem a produção capitalista de moradias no Brasil, que impõem um elevado 

preço ao direito de habitar na cidade. (SOUZA, 2001, p. 69) 
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Esta discussão acerca da desigual distribuição de renda no Brasil está relacionada, 

segundo Ivo (2010), com as relações de trabalho e produções materiais que incidem sobre a 

negação de acesso das populações de periferia. De acordo com a autora: 

As formas de produção social e material da vida e da participação política se 

distribuem e se expressam sobre o território urbano, forjando diferenças de 

acesso aos bens públicos, num território marcadamente desigual tanto em 

relação à distribuição da riqueza quanto às formas de apropriação do 

território e disciplinamento do seu uso e acesso. (IVO, 2010, p. 10) 
 

Neste sentido é importante observar que no Brasil, as favelas se tornam a opção viável 

para as pessoas afetadas pelo sistema capital de favorecimentos e privilégios dos mais ricos. 

Estas famílias habitam as favelas no movimento da luta pelo direito a moradia, ainda que em 

condições muitas vezes precarizadas pela falta de estrutura urbana e de serviços públicos.  

O perfil sócio-urbanístico caracteriza as favelas como território de predomínio de 

edificações autoconstruídas fora dos padrões definidos pelo Estado. Maricato (1982) 

apresenta a autoconstrução como uma prática de cooperação que destoa “das relações 

capitalistas de compra e venda da força de trabalho” (1982, p. 71), na qual o mutirão de 

pessoas organiza-se solidariamente entre familiares, vizinhanças ou profissionais remunerados 

como forma de superar as adversidades encontradas no cotidiano. Para a autora a 

autoconstrução, como prática de subsistência não é uma mera opção, ou transposição cultural 

das famílias de migrantes que vieram da zona rural para a zona urbana, mas sim uma 

necessidade. Ainda de acordo com a autora, ao chegarem aos centros urbanos, as(os) 

trabalhadoras(es) migrantes necessitaram construir casas por meio do trabalho coletivo, em 

condições impróprias. Para Maricato estas foram estratégias traçadas devido ao baixo poder 

aquisitivo e a falta de políticas públicas que contemplasse estes grupos. 

Souza (2001) também apresenta especificidades dos processos de favelização no que 

tange aos padrões próprios, distinto daqueles estabelecidos pelo Estado: 

Na atualidade das grandes cidades brasileiras, é visível o processo de 

favelização, com a exclusão de grandes áreas de habitação de padrões 

urbanísticos de habitabilidade aceitáveis. Esses espaços, produzidos no 

mercado informal, são ocupados à revelia das leis e das normas estabelecidas 

para edificação e uso do solo, situação que se agrava pelos processos 

intensivos de verticalização e densificação. (SOUZA, 2001, p. 63) 

 

Os dados trazidos pelo IBGE e já discutidos aqui expressam este contexto: as vias 

estreitas que permitem apenas a passagem de pedestres e ciclistas, a falta de espaçamento 

entre as construções e a verticalização das construções intensificando o adensamento 

populacional, a construção de casas em aclives, em áreas de proteção ambiental etc. (IBGE, 
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2013), são exemplos que corroboram com as argumentações dos demais autores aqui 

dialogados. 

Silva e colaboradora(es) (2009), ao apresentar o perfil sócio-urbanístico das favelas 

salienta que a Favela representa a legítima luta das cidadãs e dos cidadãos em habitar a 

cidade. Esta dimensão é também observada por Silva (2011, p. 43) ao afirmar que a “favela é 

uma determinação subjetiva, isto é, um desejo dos pobres de permanecer na cidade, de 

construir estratégias cotidianas para uma vida melhor mesmo em situações de precariedade, 

violência e risco”. Para mim, o “desejo” de permanecer na cidade está imbricado na 

necessidade de estar na cidade, visto que fora dos centros urbanos as possibilidades e 

condições de vida se apresentam muitas vezes como inviáveis. 

Estas questões aqui discutidas nos levam a questionar o posicionamento do poder 

público que se mantém insuficiente frente às demandas estruturais das favelas. Ivo (2010) 

afirma que há: 

Um deslocamento das políticas urbanas do planejamento de longo prazo de 

caráter estrutural para uma visão de caráter gerencialista da cidade, nem 

sempre garantidas pelo planejamento de longo prazo, que transpõe agendas 

de países do capitalismo avançado e subordina a agenda social à hegemonia 

das relações mercantis. (IVO, 2010, p. 12) 

 

Estas discussões são de grande relevância para a compreensão das realidades 

favelares, mas estas realidades extrapolam as dimensões políticas, econômicas e urbanísticas. 

Faz-se importante atentarmo-nos às questões culturais das comunidades das favelas. 

Finalmente, o perfil sociocultural, descrito por Silva e colaboradora(es) (2009), no qual a 

favela é reconhecida a partir da riqueza cultural transmutada em sua diversidade. Assim, nos 

diversos espaços favelares se exercem várias manifestações culturais, artísticas e de lazer que 

proporcionam um forte caráter de socialização dos sujeitos nos variados espaços coletivos. 

Para esse autor, essa experiência de sociabilidade vem “superando os estigmas de territórios 

violentos e miseráveis, a favela se se apresenta com a riqueza da sua pluralidade de 

convivências de sujeitos sociais em suas diferenças culturais, simbólicas e humanas”. (SILVA 

et al, 2009, p. 97). 

Essas ideias são corroboradas por Arouca (2017) que argumenta que a diversidade 

cultural é um elemento que atravessa as identidades dos sujeitos favelares, constituindo suas 

construções e ressignificações sociais. São constituições identitárias diversas que, segundo 

Silva e colaboradora(es) (2009), se articulam em espaços comuns em relações de 

convivências em construções singulares de sociabilidades. Do mesmo modo, Ivo (2010), 

compreende que as periferias urbanas:  
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Se constituem como lugares híbridos e heterogêneos de um cotidiano 

compartilhado por sujeitos que vivem na adversidade e na busca por justiça 

social e por direitos sociais e direitos sobre a cidade, como o acesso à 

moradia, à saúde, ao transporte, à educação e ao consumo cultural, que 

interagem e se mesclam com a cidade normatizada, racional, “legitimada”, 

ultrapassando velhas noções morais de culpabilidade da pobreza ou de 

territórios de riscos, que podem sugerir sentidos estigmatizados de 

criminalização da pobreza. (IVO, 2010, p. 11)  
 

Estas análises trazem as favelas como territórios que, partindo de percursos históricos 

atravessados pela negação de direitos das populações prejudicadas pela relação de interesse 

entre o Estado e as elites econômicas, em especial a população negra, se constituem enquanto 

espaços marcados tanto por estigmas e estereótipos negativos, quanto pela ausência de ações 

do Estado, manifesta na insuficiência de políticas públicas. Neste sentido as favelas são 

espaços carentes de infraestrutura urbana, como saneamento, pavimentação e áreas de lazer; 

de serviços essenciais ao exercício da cidadania, como escolas, hospitais e segurança; de 

investimento financeiro público e privado em áreas essenciais como os setores de serviços, 

comércio e imobiliário. Porém, a compreensão sobre as favelas no presente trabalho defende 

que apesar das carências estruturais decorrentes dos processos históricos de exclusão, as 

favelas são também territórios vivificados pela diversidade sociocultural entremeada por 

relações em que a solidariedade emerge como estratégia de superação das adversidades 

impostas. Pluriversalidade cultural cuja riqueza se expressa na arte, na estética, na criatividade 

cotidiana. Solidariedade refletida comunitariamente, por exemplo, na estrutura urbana 

autoconstruída, nas ajudas mútuas entre os sujeitos em diferentes contextos, na concepção de 

família que se estende a outros membros da vizinhança. Multiverso sociocultural de 

abundância de saberes e práticas que propiciam e sustentam não apenas a gestão dos núcleos 

familiares, mas também a autogestão das comunidades que, sem suporte do Estado erguem-se 

e mantém não apenas a si, mas também toda a cidade em funcionamento. A favela é 

resistência na sequência dos seus desafios. Superação na articulação dos seus dispositivos! 

Por fim, a favela extrapola seus limites físicos e geográficos, constituindo assim, 

imaginários e identidades, se espalhando rizomaticamente por toda a cidade em intercâmbios 

culturais e relações sociais, econômicas e políticas complexas. A favela é essencial à cidade, 

pois é ela quem faz a cidade acontecer todos e a cada dia. É a partir destes olhares e reflexões 

que o bairro que acolhe a escola em que será realizada a pesquisa será compreendido.  

Partindo destas análises, o bairro Beiru/Tancredo Neves vem a ser compreendido no 

presente trabalho como sendo um bairro favelar por ser constituído de favelas. Suas paisagens 

permeadas de becos e vielas, quebradas que em sua grande parte não comportam a passagem 
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de carros refletem um bairro autoconstruído que não conta com serviços públicos que 

assistam a demanda de sua população. O bairro de origem quilombola que abriga 

majoritariamente famílias negras de baixa renda (BAHIA, 2016) traz em sua história a marca 

da resistência que o traz até os dias de hoje. 

 

2.3. Beiru/Tancredo Neves: “Salve Família!”  

 

A história de ocupação da região que abriga o bairro do Beiru/Tancredo Neves é mais 

antiga que o próprio bairro e remonta os períodos coloniais, trazendo de forma representativa 

a luta de resistência negra que é marca da sua população até os dias de hoje. Sua história se 

inscreve no histórico da ocupação da periferia de Salvador já descrita no presente trabalho. 

De acordo com Rocha (2016), no período colonial a família Garcia, donatária das 

terras da região, doou a fazenda Capoeirão ao negro Gbeiru em 1845. Na época a fazenda 

provia o cultivo e escoamento das frutas abricó. Durante este período, Gbeiru acolheu muitos 

negros libertos e fugidos da escravização, vindos de diferentes lugares. Após sua morte, o 

terreno é requerido pela Família Garcia e posteriormente vendida, em 1910 ao Babalorixá 

Miguel Arcanjo de Souza. Nasce assim a nação de Amburaxó, vertente da nação Angola, na 

região hoje conhecida como Largo do Anjo Mau – na época conhecida como Jaqueira da 

Cebolinha. Ainda de acordo com a pesquisadora, na década de 1920, José Evangelista de 

Souza, conhecido como Cazuza, compra e vende pequenos lotes de terra na região, dando 

origem ao bairro do Beiru, porém, em 1979, ocorre a desapropriação das terras e o processo 

de urbanização e povoamento da região, aproximando suas características para a forma que 

hoje conhecemos. Assim, a invasão do Beiru se intensifica em 1976, com o início do projeto 

de reurbanização do Cabula, intitulado Narandiba: 

Segundo o relatório de dados do Projeto PROMORAR/BEIRU (BAHIA, 

1982), a ocupação do Beiru se evidenciou a partir do ano de 1976, época em 

que teve início o Projeto Narandiba, que visava a urbanização do Cabula. 

(...) O acesso ao bairro do Beiru era feito de forma precária, pela Estradas 

das Barreiras. Com o melhoramento do acesso, a partir da implantação de 

infraestrutura no local, o processo de invasão se intensificou, de forma 

desordenada, ocupando as vertentes dos vales, ainda inabitadas, que até 

então, eram utilizadas para plantações (ibidem).  

Desta forma, no período de 1980 a 1983 houve um processo acelerado de 

ocupação das áreas vazias do miolo (SALVADOR, 1985), sendo que no 

Beiru, o registro mais intenso ocorreu na área de Santa Bárbara, atual Rua 

Bahia, segundo informações de Norma Ribeiro (2015), líder comunitária que 

participou diretamente do processo de ocupação. (ROCHA, 2016, p. 31). 
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O processo de ocupação se dá de modo mais acelerado entre 1980 e 1983 na região da 

atual Rua Bahia. Em 1985 há a troca do nome do bairro, substituindo o nome Beiru por 

Tancredo Neves, em uma ação arbitrária adotada pelo presidente do Conselho de Moradores 

do Beiru: 

Em 1985, o presidente do Conselho de Moradores do Beiru apresentou 

proposta de alterar o nome da localidade. De acordo com a reportagem 

“Beiru quer mudar de nome para acabar com rimas e trocadilhos” 

(TRIBUNA DA BAHIA, 29/05/1985), a justificativa para esta ação era que 

havia uma analogia entre o nome Beiru e a violência da região, como 

também as possibilidades de rimas imorais que a palavra Beiru sugeria 

(Anexo A). Assim, sem qualquer instrumento legal, como a votação da 

Câmara Municipal ou Diário Oficial, a localidade passou a se chamar 

Tancredo Neves, nome do ex-presidente mineiro, morto em 1985, antes de 

tomar posse (CARTILHA BEIRU, 2007). (ROCHA, 2016, p. 21) 

 

Este processo, identificado pela pesquisadora como parte do movimento de 

apagamento da memória do bairro fora rechaçado por movimentos sociais locais. Em 2005 a 

Associação Carnavalesca Mundo Negro, o Fórum Comunitário em Defesa do Beiru junto a 

outras entidades promoveram várias ações públicas, como por exemplo, passeatas, abaixo 

assinados e intervenções públicas, com o intuito de resgatar o nome Beiru. Como resultado, 

segundo Rocha (2016), o nome passou a ser reconhecido por alguns órgãos e os letreiros dos 

ônibus passaram a se intitular Beiru/Tancredo Neves. Como consequências da tentativa de 

apagamento da memória local, Rocha (2016) afirma que: 

As atitudes retrógradas, como mudar o nome do bairro, só fazem com o 

tempo se encarregue de apagar a memória da comunidade, principalmente 

das novas gerações, as marcas identitárias negras do bairro, principalmente o 

porquê do nome de Beiru (CARTILHA BEIRU, 2007). Para o produtor 

cultural e ativista social Roberto Santos, em palestra na ocasião da proposta 

de criação do Museu do Beiru, que priorizava a conservação da história e 

memória do bairro, este processo de apagamento da memória e identidade do 

povo beiruense ao longo do tempo impõe a necessidade de se resgatar o 

nome originário do lugar. (ROCHA, 2016, p. 22).  

 

Neste sentido, Rocha sinaliza que faltam pesquisas sobre a história da região, 

entretanto ela traz grandes contribuições para a compreensão do percurso histórico da região. 

Rocha aponta para a dimensão quilombola presente no bairro historicamente. A autora 

argumenta que a região, que era cercada por aquilombamentos, apresentava características 

que a privilegiavam para a fuga das negras e dos negros escravizadas(os), sendo assim, a 

região um lócus histórico de resistência. Neste sentido, a escolha de lugares de mata para a 

construção de quilombos devia-se não somente à sua segurança, mas também pela 

proximidade da natureza, base da religiosidade afrobrasileira. É importante salientar que, 

conforme já fora discutido no presente trabalho, os aquilombamentos tinham sua estrutura 
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social pautada nas culturas africanas e afrobrasileiras, tendo principalmente, a influência do 

Candomblé: 

A preferência dos terreiros nas matas fechadas da cidade era porque, sendo 

reprimidas, as práticas religiosas do candomblé tinham a segurança destes 

locais para a realização dos cultos e davam mais privacidade para resguardar 

os segredos dos rituais; a dependência dos elementos da natureza, como as 

árvores sagradas, as fontes possibilitavam a liberdade das atividades 

religiosas. Por isso, a periferia de Salvador, a exemplo de toda a região do 

Cabula, na qual o Beiru, historicamente faz parte, vai ser o reduto dos 

quilombos e dos terreiros de candomblé. (ROCHA, 2016, p. 27). 

 

Desta forma, o bairro do Beiru pode ser considerado um bairro negro, não apenas pela 

sua constituição étnica, mas também pela sua cultura e inserção na historiografia 

afrodescendente permeada por luta de resistência à opressão colonial.  

Atualmente, Beiru/Tancredo Neves está localizado no miolo de Salvador, no centro 

geográfico da cidade. É atendida pela Prefeitura-Bairro
8
 VIII Cabula/Tancredo Neves, divisão 

administrativa formada por 22 bairros conforme ilustra a figura 2. Em 2010 a região inteira 

possuía 274.013 habitantes (BAHIA, 2016). 

Figura 02 – Prefeitura-Bairro VIII Cabula/Tancredo Neves 

 
Fonte: Bahia (2016, p. 137) 

                                                           
8
 O município de Salvador é divido em dez Prefeituras-Bairro em acordo com a Lei nº 8.376/2012, em caráter de 

articulação administrativa. 
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De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – 

CONDER, o bairro de Beiru/Tancredo Neves é um bairro populoso, majoritariamente negro e 

feminino, tendo em 2010
9
 uma população de 50.416 pessoas, com densidade demográfica de 

314,69 hab/ha. Deste número, 53,21% era de mulheres. Em relação à raça/etnia, 33,97% se 

identificava como pretas e pretos e 52,36% como pardas e pardos totalizando 86,33% de 

negros e negras; 11,66% como brancas e brancos; 1,54% como amarelas e amarelos; e 0,2% 

como indígenas (BAHIA, 2016). 

Ainda de acordo com a CONDER (BAHIA, 2016), os dados estatísticos do 

rendimento médio da(o) responsável pelos domicílios particulares permanentes também 

revelam que o bairro do Beiru/Tancredo Neves é metade da média soteropolitana, conforme 

apresentado na tabela 02: 

 

Tabela 02 – Rendimento do responsável pelo domicílio particular permanente. 

 

Rendimento médio do 

responsável pelo domicílio 

particular permanente 

0 a 1 

SM 

1 a 3 

SM 

De 3 a 

5 SM 

De 5 a 

10 SM 

De 10 

a 20 

SM 

Salvador R$ 2.054,70 34,2% 31,3% 8,3% 7,8% 3,5% 

Beiru/Tancredo 

Neves 
R$ 1.039,40 43,5% 33,9% 5,5% 2,1% 0,3% 

Fonte: Bahia (2016) 

 

A própria região em que o bairro está situado, apresenta grandes disparidades nos 

índices de desenvolvimento humano. Se tomarmos por referência os Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de regiões de bairros que compõe a área 

administrativa da Prefeitura Bairro VIII – Cabula/Tancredo Neves percebemos um grande 

abismo que economicamente separa os mais ricos dos mais pobres. Enquanto o IDHM é 

considerado muito bom em localidades do Bairro de Narandiba (Condomínio Solar dos 

Pássaros – IDHM de 0,913), de Saboeiro (Condomínio Amazonas no bairro Saboeiro – 

IDHM de 0,913) e do Novo Horizonte (Condomínio Central Park – IDHM de 0,887), 

encontramos IDHM considerado médio em outras localidades, como por exemplo Narandiba 

(IDHM – 0,655), Centro Administrativo da Bahia/Nova Sussuarana/Novo 

Horizonte/Sussuarana (IDHM – 0,651) e Sussuarana: Parque Jocélia (IDHM – 0,646) 

(BAHIA, 2016).  

                                                           
9
 Ano da última pesquisa censitária do IBGE. 
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As discrepâncias nas condições de renda e escolaridade se fazem presentes na região 

da Prefeitura-Bairro Cabula/Tancredo Neves, onde o bairro Beiru/Tancredo Neves está 

situado e destila suas injustas desigualdades nas ruas, nos carros, casas das pessoas. As 

diferenças nos dados estatísticos apresentados pela CONDER (BAHIA, 2016) apontam que os 

bairros com maiores proporções de pessoas brancas têm também melhores índices de renda e 

escolaridade. Já os bairros com maiores proporções de pessoas negras têm os piores índices. 

Assim, os bairros Resgate, Cabula, Saboeiro e Cabula VI tem os melhores indicadores. Os 

demais, entre eles Beiru/Tancredo Neves que possuem uma menor proporção de brancos 

dividem os piores índices. É importante salientar que as diferenças de raça/etnia se 

apresentam na categoria de “brancos” e “negros”, pois todos os bairros apresentam 

basicamente a mesma proporção de pardos, indígenas e amarelos (BAHIA, 2016). Da mesma 

forma podemos perceber que em todos os dados em que haviam discriminados os valores de 

gênero, as mulheres também estão em condições de desvantagem. Estes dados reafirmam que 

no Brasil a questão racial e de gênero está atrelada às problemáticas sociais e econômicas. 

No que se refere à área verde, o bairro de Beiru/Tancredo Neves também apresenta 

dados estatísticos muito baixos. Segundo a CONDER (BAHIA, 2016), com uma área total de 

1.602.074,23m², o bairro em 2009 contava com apenas 71.752,08m² de área verde, 

correspondendo a um índice de 1,42m² por habitante. Este é um dos mais baixos percentuais 

da região administrativa da qual o bairro faz parte. 

No que tange a proporção de pessoas não alfabetizadas com idade acima de 15 anos, 

segundo a CONDER (BAHIA, 2016) o bairro de Beiru/Tancredo Neves tem índices abaixo da 

média municipal. No município em 2010, a proporção era de 3,97% em relação ao total da 

população. No bairro Beiru/Tancredo Neves era de 5,70%. Em Salvador o percentual de 

homens não alfabetizados com idade superior a 15 anos era de 3,52% já no bairro o número e 

mais alto: 4,82%. Com as mulheres os dados estatísticos são ainda piores, se considerarmos 

que elas são maioria no bairro e também na cidade. Em Salvador 4,34% das mulheres com 

idade acima de 15 anos não são alfabetizadas e no bairro Beiru/Tancredo Neves a CONDER 

aponta que 6,44% das mulheres ainda não estão alfabetizadas. 

O bairro também está abaixo da média municipal quando se trata de grau de instrução 

das pessoas responsáveis pelos lares. Em números gerais, Salvador possuía 585.887 

responsáveis por domicílios no ano de 2010, já o bairro Beiru/Tancredo Neves, neste mesmo 

período, possuía 16.280. Destes números, o único dado mais positivo em relação à cidade é o 

percentual de não alfabetizados (CONDER, 2016). Enquanto a capital tinha uma média de 

4,96% em 2010, Beiru/Tancredo Neves consagrava 2,19%, menos da metade do número da 
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capital. Entretanto, conforme exposto na tabela 03, quase todos os demais índices apresentam 

valores mais insatisfatórios: 

 

Tabela 03 – Tempo de estudo do responsável por domicílio 

 

Nenhuma 

instrução 

até 1 ano 

De 1 a 3 

anos 

De 4 a 7 

anos 

De 8 a 10 

anos 

De 11 a 

14 anos 

15 ou mais 

anos de 

estudos 

Salvador 6,87% 13,45% 26,67% 15,45% 27,58% 9,78% 

Beiru/Tancredo 

Neves 
10,93% 19,48% 33,31% 16,59% 18,10% 1,46% 

Fonte: Bahia (2016) 

 

É importante lembrar que a educação básica, ciclo obrigatório no Brasil compreende o 

período mínimo de 12 anos (ensino fundamental – 9 anos; ensino médio 3 anos). 

Dentre as escolas que atendem o Ensino Fundamental II (recorte sobre o qual o 

presente trabalho se debruça), o bairro Beiru/Tancredo Neves tem em funcionamento três 

unidades. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básico (IDEB) do bairro é maior do que 

as médias estaduais e municipais, entretanto abaixo da média nacional, conforme apresentado 

na tabela 04.  

 

Tabela 04 – IDEB 2017 

Escola Meta Nota 

Fluxo 

(reprovação a 

cada 100 

alunos) 

Indicador de 

Aprendizado 

Média da 

Proficiência 

Português 

Média da 

Proficiência 

Matemática 

Brasil 4.8 4,5 13 5.13 254.77 252.93 

Bahia 4,2 3,2 30 4,59 239,06 236,45 

Salvador 4,2 3,0 32 4,46 235,05 232,53 

Beiru/ 

Tancredo 

Neves 

X 3.5 24.3 4.68 239.95 240.76 

Fonte: Disponível em: <https://www.qedu.org.br>. Acesso em: 21 maio 2019. 

*Os valores do bairro Beiru/Tancredo Neves foram calculados pelo autor. 

 

Ao discorrer sobre estes aspectos se faz importante situar o bairro do Beiru/Tancredo 

Neves em um contexto indissociável: as questões raciais. Neste ponto podemos, a partir das 

características aqui apresentadas, encontrar proximidades com as definições de Bairro Negro, 

conceito apresentado por Ramos (2013). 

https://www.qedu.org.br/
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Neste sentido, de acordo com a autora, os Bairros Negros tem por critério o conjunto 

de elementos que perpassam a dimensão histórica, cultural, política e econômica. Neste 

sentido, a história de resistência e aquilombamento que origina o bairro, tendo em sua gênese 

o candomblé como elemento constitutivo, se alinha à perspectiva da autora, para quem: 

Bairro negro é um espaço urbano fundado em torno de referências culturais 

de populações negras e, que no caso desta pesquisa, o bairro negro tem como 

base de sua construção física e material, nos seus usos e sentidos, a cultura 

dos terreiros de candomblé, correlacionada à história do bairro, transmitidas 

pelas percepções e ideias dos moradores demonstradas nos seus depoimentos 

e ações. (RAMOS, 2013, p. 264) 

 

Além desta dimensão, a autoconstrução é outro elemento presente na caracterização de 

Bairros Negros proposta por Ramos: 

O bairro negro é decorrente de uma história coletiva que explora 

possibilidades de uma criação autônoma pela forte expressão cultural afro-

brasileira, embora condicionada aos contextos brasileiros. Entendemos o 

bairro negro também como um território construído a partir dos saberes dos 

moradores fundadores, que construíram, de certa forma, com êxito, 

estratégias de solidariedade e de relações sociais.  

O bairro negro resulta do campo de produção de conhecimento da diáspora 

africana, da criatividade de suas soluções e argumentações que se 

desenvolveram nos interstícios, nas brechas da sociedade dominante. 

(RAMOS, 2013, p. 194) 

 

Assim, ao definir Bairros Negros, Ramos (2013) estabelece relações entre os 

processos de urbanização e a cultura afrobrasileira, identificando que alguns bairros têm sua 

origem e processos de desenvolvimento calcados na cultura negra. Neste viés a autora define 

que um Bairro Negro é fruto da coletividade, da autoconstrução e das práticas e saberes 

desenvolvidos pelas(os) fundadoras(es) em suas articulações e estratégias por sobrevivência. 

Neste sentido, o conceito apresentado pela autora coaduna com o proposto por Bhabha (2005) 

para quem a cultura se concretiza nos interstícios, em diálogos entre as diferenças nas 

fronteiras culturais. Esta perspectiva vem a ser para autora um elemento de enriquecimento 

cultural, contrário à homogeneização, e que varia de acordo com sua localização, sendo 

dinâmico e singular em cada lugar em que se desenvolve, incorporando diferentes elementos 

culturais negros e não negros. 

Outros pontos que nos localizam dentro do conceito apresentado por Ramos (2013) é a 

dimensão política e econômica, aqui já discutida, e que traz o bairro como sendo 

majoritariamente de população negra, apresentando ainda índices de renda e escolaridade 

menores do que outros bairros da região, que possuem um menor percentual populacional 

negro se comparado ao Beiru/Tancredo Neves. Estes elementos reforçam o que fora 

apresentado por Silva e colaboradora(es) (2009). O autor, ao definir as dimensões 
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socioeconômicas e sociopolíticas aponta a falta de investimento dos setores financeiros, 

predominância de famílias de baixa renda, carência de políticas públicas e de equipamentos 

públicos de qualidade em regiões favelares. É neste contexto que o Colégio Estadual Helena 

Magalhães está imerso. 

 

2.4. Pedagogias de Favelas: As encostas da Escola 

 

Os contextos favelares apresentam singularidades que não se fazem presentes em 

muitos contextos escolares. Desta forma a discussão em torno da educação em periferias 

urbanas e em espaços favelares precisa levar em consideração as realidades favelares em suas 

diferentes dimensões, em especial estando atento aos processos históricos, sociais e culturais.  

Partindo desta premissa tenho discutido a necessidade da construção e do 

desenvolvimento de Pedagogias de Favelas, Pedagogias cujos currículos emerjam dos 

contextos favelares e discutam suas demandas e potencialidades de forma crítica e 

comprometida com a construção de sociedades equânimes pautadas em diálogos 

interculturais. 

As discussões sobre as Pedagogias de Favela – perspectiva pedagógica construída por 

mim a partir da minha pesquisa monográfica (AROUCA 2017) – se fundamentam nas 

concepções da Educação Popular apresentadas por Freire (2014), Gadotti (2012), Brandão e 

Fagundes (2016). Para os referidos autores, os projetos educacionais devem emergir dos 

contextos sociais em que os sujeitos estão imersos, problematizando a realidade e propondo 

reflexões que contribuam para a formação de sujeitos históricos, conscientes da importância 

do seu papel na construção de sociedades mais equânimes. Esta discussão tem sido tecida 

também a partir do diálogo com a ideia de descolonização trazida por Mignolo (2008) e 

Dussel (2016) que propõem o reconhecimento das culturas subalternizadas como caminhos na 

busca por alternativas para os problemas existentes na contemporaneidade. 

As Pedagogias de Favelas são perspectivas educacionais que vem sido discutidas e 

construídas no campo teórico desde a minha pesquisa monográfica da licenciatura em 

Pedagogia, sendo aprofundado no presente trabalho. Ao longo do percurso no curso de pós-

graduação foram aprovados alguns trabalhos que subsidiarão as discussões que aqui serão 

tecidas. 
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Para Arouca (2017) a Pedagogia de Favela
10

 deve levar para as salas de aulas os 

elementos socioculturais e identitários dos sujeitos favelares. De acordo o estudo realizado, é 

necessário levar para os debates junto à comunidade escolar as problemáticas sociais 

vivenciadas pelas comunidades e que se manifestam também nas escolas. As Pedagogias de 

Favelas devem então assumir posicionamentos solidários, antirracistas e antissexistas. Estas 

lutas se inserem no contexto cotidiano no Brasil e no mundo. 

Neste sentido, o presente trabalho é produzido em um momento histórico em que se 

comprova mais uma vez que a luta antirracista é imprescindível na luta por democracia! 

Durante o período desta escrita muitos casos de racismo vão se somando e intensificando a 

indignação já existente e exigindo manifestações populares e do Movimento Negro em 

combate às perversões do sistema racializado. Como exemplo, este trabalho é contemporâneo 

ao assassinato de João Pedro Mattos, que com 14 anos foi assassinado no Rio de Janeiro pelas 

costas pela polícia dentro de sua própria casa
11

. João Pedro se junta a outros homicídios torpes 

que o antecedem. Nos últimos anos podemos lembrar-nos de casos como: a menina Ágatha 

Felix (8 anos)
12

, o jovem Pedro Gonzaga (19 anos)
13

, a mãe Claudia Ferreira (38 anos)
14

, o 

jovem Geovane Santana (22 anos)
15

, as chacinas do Cabula (12 mortos)
16

 e da Candelária (8 

mortes)
17

 e a tantos outros assassinatos que peça a peça compõem o quebra-cabeça do projeto 

de genocídio da população negra no Brasil
18

.  

                                                           
10

 Sendo o primeiro trabalho sobre a temática, a pesquisa monográfica na conclusão da graduação, a perspectiva 

educacional foi intitulada de “Pedagogia de favela” escrito no singular. Entretanto, as leituras e discussões sobre 

o tema amadureceram a ideia e a proposta passou a ser nomeada no plural, por considerar que as pedagogias são 

tão diversas quanto as favelas.  
11

 Caso João Pedro Mattos, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/policia-cometeu-

uma-serie-de-irregularidades-no-caso-joao-pedro-diz-defensoria.shtml>. Acesso em: 08 jun. 2020; Disponível 
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atingiu-pelas-costas.ghtml>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
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 Caso Ágatha Vitória Sales Felix, disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2019/09/23/entenda-como-foi-a-morte-da-menina-agatha-no-complexo-do-alemao-zona-norte-

do-rio.ghtml>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
13

 Caso Pedro Gonzaga, disponível em: <https://www.jb.com.br/rio/2019/02/982988-mae-de-jovem-asfixiado-

entra-com-representacao-por-lesao-corporal.html>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
14

 Caso Claudia Silva Ferreira, disponível em: <https://www.geledes.org.br/dois-anos-apos-morte-de-claudia-

arrastada-por-viatura-pms-nao-foram-julgados/>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
15

 Caso Geovane Mascarenhas, disponível em: <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/geovane-foi-

executado-na-sede-da-rondesp-no-lobato/>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
16

 Caso Chacina do Cabula, disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/05/promotor-diz-que-

mortes-no-cabula-foram-execucao-por-vinganca.html>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
17

 Caso Chacina da Candelária, disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2018/07/19/chacina-da-candelaria-e-lembrada-em-atos-apos-25-anos.ghtml>. Acesso em: 08 jun. 

2020. 
18

 O Atlas da Violência 2020 (IPEA, 2020) confirma o que o movimento negro há muito denuncia: as taxas de 

homicídios da contra a população negra, em especial a juventude, tem crescido, ao passo que as taxas de 

homicídios contra a população branca tem reduzido. 
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Nos EUA, durante a presente escrita, George Floyd
19

 se torna mais uma evidencia da 

perversão do racismo e da importância da luta antirracista em todo o mundo, pois o racismo é 

um câncer global de origens coloniais. Assim, o assassinato de Floyd foi a gota d’água que 

transbordou o copo mais uma vez! No mundo inteiro o Movimento Negro juntou milhares de 

pessoas em diversas cidades e países sob o lema Black Lives Metter, ou seja, Vidas Negras 

Importam! Porque não basta não ser racista, é fundamental ser antirracista! 

Deste modo as Pedagogias de Favelas devem ser tomada enquanto estudo 

transversalizando os currículos e as práticas educativas nas escolas localizadas nas 

comunidades favelares. Compreender a cultura de um grupo social e fazer deste movimento 

ações educativas que promovam a reflexão sobre identidade e a legitimidade da sua cultura.  

Considerando a necessidade de se refletir sobre os processos identitários, Arouca e 

Ribeiro (2019) afirmam que as Pedagogias de Favelas, a Lei 10.639/03 e a Educação em 

Direitos Humanos são indispensáveis para a construção de perspectivas educacionais que 

primem pelos saberes e fazeres que emergem nas comunidades favelares. O autor e a autora 

discutem a importância de perspectivas educacionais voltadas para o combate ao racismo, ao 

machismo, ao sexismo e às desigualdades sociais por meio de currículos que partindo das 

realidades das favelas, contemplem as determinações da Lei 10.639/03 e das diretrizes da 

Educação em Direitos Humanos. 

Neste sentido é de grande relevância as discussões acerca da importância de 

considerarmos a necessidade da centralidade da favela nas discussões em torno da educação 

em periferias urbanas (AROUCA; BOMFIM; ARAÚJO, 2018). Estas discussões propõem o 

olhar horizontal para as diferentes culturas, reconhecendo a legitimidade dos saberes 

construídos nas vivências experimentadas nas comunidades favelares, questionando também, 

de forma crítica o próprio contexto social, histórico e político em que as favelas fazem parte. 

Outra dimensão relevante é a perspectiva descolonizadora necessária para a educação 

transformadora nas favelas. Para Arouca (2018), para que haja educação emancipadora, se faz 

fundamental que ela seja também descolonizadora. Segundo o estudo realizado, a 

problematização da estrutura racializada de exclusão social e o reconhecimento do 

multiculturalismo de forma afirmativa são bases importantes para as propostas de educação 

emancipatórias nas comunidades favelares. 

Pelo seu potencial emancipatório, pelo comprometimento com a transformação social 

e pelo seu foco de atuação com as comunidades de periferias urbanas e de favelas é possível 

                                                           
19

 Caso George Floyd, disponível em: <https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-caso-

george-floyd,70003323879>. Acesso em: 08 jun. 2020. 
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compreender as Pedagogias de Favelas dentro da perspectiva da Educação Popular. As 

Pedagogias de Favela (AROUCA, 2017; AROUCA e RIBEIRO, 2019) situam as 

comunidades favelares e suas demandas no centro das discussões em torno da educação 

popular na contemporaneidade. Apontando para a necessidade de currículos voltados para 

estas populações, objetivando contribuir para a formação de sujeitos críticos. Currículos 

subversivos comprometidos com o combate às desigualdades sociais. 

É então a partir deste contexto que as Pedagogias de Favelas devem considerar os 

estudos em Educação Popular agregando outras demandas epistemológicas a esta perspectiva 

educacional. É de sensível necessidade reconhecermos o papel das favelas na constituição 

social e no funcionamento da cidade e da sociedade brasileira. Grande parte das (os) 

trabalhadoras (es) que fazem girar o rotor da história dentro e fora da cidade são sujeitos de 

favela que diariamente lutam contra todos os obstáculos impostos pelas faltas de estrutura e 

políticas públicas para realizar suas tarefas invisibilizadas pelo próprio sistema a quem serve.  

A solidariedade é uma marca presente na constituição cultural das comunidades 

favelares (SILVA et al, 2009; AROUCA, 2017). O fomento ao reconhecimento da 

importância da solidariedade deve estar presente nas Pedagogias de Favelas. Para Freire 

(2014) se faz fundante que o amor esteja presente no trabalho pedagógico. O autor defende o 

amor como base da luta pedagógica, promovendo o reconhecimento da importância da vida e 

o consequente repúdio a qualquer forma de opressão. Em diálogo com Freire, com base no 

amor pela vida e na crença no povo, acredito na relevância do reconhecimento do sujeito 

como um ser de potencialidades criadoras.  

Levar estas questões para a sala de aula e problematizar as causas históricas dos 

obstáculos, bem como o papel dos atores envolvidos nas problemáticas é um legado freireano 

que deve estar presente nas pedagogias favelares. A educação problematizadora, partindo do 

contexto social, histórico e cultural em que os sujeitos estão imersos pode contribuir para a 

transformação social, por meio do seu reconhecimento enquanto protagonistas na construção 

histórica da sua comunidade. Freire (2014) defende que a educação deve conduzir ao futuro 

tendo por base o passado vivenciado e analisado criticamente junto aos seus pares, em um 

processo dialógico e dialético transformador, contrário a qualquer manifestação de opressão. 

Estes elementos são indispensáveis para as Pedagogias Favelares, justamente porque a 

população das favelas compõe os grupos excluídos e marginalizados na sociedade 

contemporânea.  

Partindo da perspectiva freireana, a ideia do Educador-educando e Educando-educador 

(FREIRE, 2014) também se faz de grande relevância, pois a troca de saberes estabelecida em 
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relações pautadas na horizontalidade é fundante, pelo seu caráter emancipador e 

descolonizador. O(a) educador(a) precisa estar aberto às aprendizagens trazidas pelas(os) 

educandas(os), objetivando apreender os saberes e culturas legítimas dos seus interlocutores 

no processo de ensino e de aprendizagem de forma crítica. Esta relação de comunhão com 

base em respeito e amor é sumo fértil para as necessárias ressignificações dos saberes em 

contato com as realidades apresentadas e trazidas dos cotidianos vivenciados para dentro das 

salas de aula. 

O comprometimento dos sujeitos envolvidos com a educação popular deve considerar 

o enfrentamento às desigualdades sociais e econômicas. Nos debates em educação e periferia 

urbana é necessário considerar a diversidade cultural das favelas (SILVA et al, 2009). 

Partindo deste contexto é preponderante que sejam desenvolvidos trabalhos pedagógicos que 

proponham o diálogo intercultural em prol da transformação social em favor da construção de 

sociedades mais equânimes. Para Gadotti (2012) a educação popular é marcada pela 

diversidade e pelo comprometimento ético político de transformação social. O autor aponta 

também para a interdisciplinaridade como dimensão da educação popular, relacionando a 

questão com os diferentes sujeitos que participam deste processo educacional.  

Neste sentido, Gadotti (2012) aponta ainda para a relação da educação popular com a 

luta pelos direitos sociais. Este é um ponto que precisa ser considerado nos processos 

educacionais relacionados às comunidades favelares, por serem estas destituídas 

historicamente dos seus direitos em função, como já fora dito aqui antes, dos privilégios das 

elites. Gadotti defende que a educação popular tem como inspiração os movimentos sociais. 

Este aspecto apresentado pelo autor condiz com uma das demandas que acredito ser 

fundamental aos processos educacionais em espaços favelares: trazer os movimentos sociais 

para o diálogo na construção dos currículos emancipadores e descolonizadores. 

Partindo da premissa da descolonização e da importância do reconhecimento das 

diferentes culturas constituintes da comunidade em que os processos educacionais são 

desenvolvidos, entendo que as manifestações artísticas, religiosas e demais expressões 

culturais existentes nas favelas precisam estar presentes nos currículos das Pedagogias de 

Favelas. Brandão e Fagundes (2016) trazem a importância das “ações culturais” (p. 97) para 

as práticas libertadoras. Os autores afirmam que a cultura popular, seus símbolos e raízes 

precisam estar presentes nos debates acerca da cultura popular. A discussão em torno da 

cultura popular é premissa urgente para a educação popular e para as pedagogias favelares. 

Em diálogo com e Furter, Brandão (s/d) apresenta ainda que a educação popular deva 

instrumentalizar politicamente de forma crítica para o exercício da cidadania, objetivar 
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“promoção comunitária da vida social e cultural” (p. 35), além de para o desenvolvimento 

social e cultural por meio da integração com a educação. Brandão (s/d) também defende a 

participação de agentes sociais na participação dos processos educacionais voltados às 

camadas populares. 

Nesta perspectiva as lutas sociais historicamente travadas nas periferias e favelas 

revelam o protagonismo dos sujeitos marginalizados pelos direitos sociais. As suas conquistas 

comprovam que a transformação social é possibilidade real e necessária.  Arroyo (2012) traz 

estudos que apresentam a necessidade de outras pedagogias que evidenciem as lutas 

populares, dos grupos marginalizados. O autor aponta para a centralidade destes grupos nos 

próprios percursos históricos. Este será um elemento importante a ser discutido na construção 

das Pedagogias de Favelas. Arroyo, em acordo com o que já fora aqui dialogado com Gadotti 

(2012) e Brandão (s/d) também defende a importância da participação dos movimentos 

sociais com suas pautas e lutas trazendo as histórias vivenciadas por estes em suas lutas e 

processos de resistência invisibilizados pelo sistema dominante e reproduzido pelas 

pedagogias tradicionais. 

Estas pedagogias estão imersas em racialização e elitismo. Negam sistematicamente os 

sujeitos e os saberes que estão fora da lógica hegemônica eurocentrada. São perspectivas que 

atendem ao sistema dominante e que por meio da invisibilização dos povos subalternizados 

em função da hipervalorização que norteia o pensamento opressor baseado nos modelos 

europeus, aculturam os grupos sociais já prejudicados historicamente pelos sistemas políticos 

e econômicos.  Arroyo (2012) critica as pedagogias tradicionais, acusando-as de dominadoras 

e opressoras. Como contraposição a estes sistemas, as pedagogias que surgem dos 

movimentos sociais, dos grupos marginalizados propondo outros olhares e caminhos 

pedagógicos e sociais são alternativas necessárias. Esse mesmo autor defende a perspectiva de 

outras pedagogias que contribuam para a conscientização dos sujeitos oprimidos. Para tanto o 

autor defende a importância do desenvolvimento de pedagogias que considerem os processos 

históricos e as lutas de resistência dos povos minorizados. Esta ideia encontra fundamento na 

perspectiva da descolonização proposta por outros autores e que é cara aos princípios das 

Pedagogias de Favelas. 

O reconhecimento da própria história, das lutas travadas pela conquista de direitos; o 

reconhecimento das potencialidades e contradições que emergem nas culturas; e a valorização 

dos saberes produzidos historicamente, bem como a crítica aos equívocos também 

historicamente cristalizados como verdade assertiva são processos necessários que precisam 

ser confrontados na educação quando pensamos na construção de sociedades que primem pela 
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equidade de direitos e valores. Para tanto o reconhecimento das identidades silenciadas e 

negadas pelos processos colonizadores e que até os dias de hoje aguçam feridas e provocam 

dores que se manifestam em reproduções racializadas e sexistas discriminatórias que 

violentam cotidianamente a sociedade como um todo. Herdamos dos sombrios períodos de 

colonização a dominação social com base em raça e gênero (QUIJANO, 2005). A 

hierarquização social baseada nestas perspectivas nos conduz à iminência da descolonização 

como caminho fundante para as Pedagogias de Favelas. Assim reconhecimento e valorização 

das culturas subalternizadas concomitantemente ao combate às hegemonias culturais é 

premente na construção de currículos e projetos educacionais na contemporaneidade. 

Nesse contexto, Arouca (2017) identificou processos racializados em que as culturas 

favelares produzidas e vivenciadas pelos jovens eram associadas, por vezes à marginalidade, 

evidenciado uma negação de sua cultura, uma marginalização de si. Como exemplo, durante a 

pesquisa, os próprios estudantes que se identificavam enquanto sujeitos de favela e negros, 

identificaram e associaram seus próprios elementos estéticos como sendo elementos estéticos 

representativos de pessoas que trabalhavam no tráfico de drogas. Fatos como este me levaram 

a compreender a importância do desenvolvimento de trabalhos pedagógicos afirmativos e 

críticos a partir da cultura favelar, em contraposição às culturas instituídas como hegemônicas 

na sociedade. 

Estas reflexões conduzem à grande relevância da descolonização na educação 

contemporânea. É necessário que os projetos educacionais e seus currículos proponham 

críticas às relações de poder e hierarquias entre as diferentes culturas. Para tanto é de grande 

relevância a reflexão a partir da Colonialidade do Poder apresentada por Quijano (2005) para 

que possamos discutir a construção sócia histórica do papel do negro, da mulher e dos povos 

não europeus nas relações de poder na contemporaneidade. Estas relações são, segundo o 

autor, as consequências dos processos de estruturação socioeconômica com base no sistema 

colonial, legando aos dias atuais marcas profundas nas sociedades latino americanas. 

Considerando que estas relações ecoam na contemporaneidade nas Favelas, é imprescindível 

que sejam discutidas nas Pedagogias Favelares. 

A lógica de dominação cultural de heranças coloniais manifesta-se projetando relações 

de centralidade e marginalidade, relação esta de poder que hierarquiza, trazendo a perspectiva 

hegemônica para o centro, conferindo-lhe legitimidade aos seus discursos. Desta forma, as 

culturas periferizadas são anunciadas e representadas a partir do olhar da cultura hegemônica. 

Em diálogo com a perspectiva da Colonialidade do Poder (QUIJANO, 2005) podemos 

entender a cultura europeia como cultura central e as demais culturas como periféricas. Neste 
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sentido Contreras (1999) também tem significativas contribuições para a necessidade das 

Pedagogias de Favelas. O pesquisador aponta para o olhar lançado pela Europa sobre as 

demais culturas, projetando estereótipos e dispersando imagens corrompidas sobre as demais 

culturas. Esta é uma relação reproduzida nas cidades na lógica estabelecida do “centro” sobre 

as periferias.  

Na construção de projetos de educação em periferias urbanas é importante que 

possamos desenvolver pedagogias que considerem os saberes e valores dos povos 

marginalizados, dos sujeitos favelares. As cosmologias afrobrasileiras e indígenas, 

constituintes da história e cultura do Brasil precisam estar reconhecidas e legitimadas nas 

escolas. A perspectiva da modernidade enquanto universal e unívoca em todo o globo precisa 

ser questionada, de modo a termos outros pensamentos compondo a constelação epistêmica 

que transversaliza a humanidade. Neste caminho são profícuos os diálogos com Mignolo 

(2008). Seus trabalhos propõem o rompimento epistêmico com o pensamento instituído pela 

modernidade como elemento primaz para as discussões científicas na contemporaneidade, 

contrapondo a hegemonia epistemológica eurocêntrica com a interculturalidade. A favela traz 

religiosidades outras, valores e códigos outros que a constituem e que muitas vezes não estão 

presentes na mesma intensidade ou configuração nos demais espaços das cidades. Assim estas 

análises podem contribuir também nas construções e ressignificações dos saberes dentro das 

escolas.  

As Pedagogias de Favelas encontram respaldo e fundamento a partir destas teorias por 

partirem de perspectivas subversivas de reconhecimento e legitimação das culturas contra 

hegemônicas presentes e resistentes nas favelas. Sendo culturas populares, com fortes 

elementos das raízes afrodescendentes e indígenas, os saberes produzidos nas favelas destoam 

dos padrões dos saberes oriundos das elites. É importante considerar que, apesar de apropriar-

se de parte destes saberes, não raro subverte-os, elaborando outras construções de saber e ser 

que diferenciam-se daqueles baseados no pensamento moderno eurocêntrico colonial 

imperialista. 

É de grande importância que os processos educacionais que atuam em comunidades 

em vulnerabilidade reconheçam a importância dos saberes, da história, dos personagens, das 

lutas, das resistências, das demandas, das possibilidades e dos elementos que podem 

contribuir, se trabalhados criticamente objetivando a autonomia crítica dos sujeitos e das 

comunidades, para o desenvolvimento da qualidade de vida em sentidos éticos, em respeito à 

vida, em combate às diferentes opressões, violências e desigualdades tão profundas e 
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perversas em nossas histórias, mas que tem se agravado de forma tão desmesurada na 

contemporaneidade. 
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3. “DESEMBOLANDO” CONCEITOS DE PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS E 

CURRÍCULOS ESCOLARES 

 

Neste capítulo busca-se desenvolver uma análise dos principais conceitos que apoiam 

a dissertação. Serão discutidos os conceitos de cotidiano – que embasará as discussões sobre 

as práticas socioculturais – e ainda os conceitos de cultura, interculturalidade, hibridização 

cultural e currículos escolares. Assim, no campo da Educação em Periferias Urbanas e da 

Psicologia Social, esses conceitos são ancorados às bases das RS como teoria e método, 

apreendendo fenômenos psicossociais que estão inseridos na cultura, nas práticas sociais, nas 

comunicações interpessoais e de massa, nos pensamentos individuais e nas instituições (SÁ, 

1998). Uma leitura crítica do pensamento e ação dos atores sociais, que evidenciem práticas 

socioculturais, currículos escolares, será pertinente. 

 

3.1. Análise dos conceitos de Práticas Socioculturais, Currículos e Práticas 

Pedagógicas escolares ancorados às bases da Teoria das Representações Sociais 

(TRS) 

 

As leituras se embasaram em referenciais cujas pesquisas se inserem no campo social 

e cultural com a finalidade de realizar a análise dos conceitos de Cotidiano e Currículos 

Escolares. Esses conceitos serão discutidos numa única seção, mas costurados entre si e às 

bases das RS, como teoria e método, a fim de permitir ao leitor um melhor entendimento do 

que nos propomos. 

As discussões sobre as práticas socioculturais serão tecidas em diálogos com o 

conceito de cotidiano desenvolvidos por Certeau (1998). Ao discutir a invenção do cotidiano, 

o pesquisador apresenta perspectivas subversivas da construção das práticas sociais e culturais 

dos sujeitos e grupos subalternizados. Victória (2012) nos traz Certeau para afirmar que 

cotidiano é: 

Aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona 

dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, 

pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a 

dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, 

com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir 

do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, quase em 

retirada, às vezes velada. [...] é um mundo que amamos profundamente, 

memória olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos 

gestos da infância, dos prazeres. (CERTEAU, 1996, p.31 apud VICTÓRIA, 

2012, p. 1) 
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Para o autor o cotidiano é atravessado por relações de poder em que por meio de 

reproduções e subversões protagonizadas pelos sujeitos e grupos sociais, vão ressignificando 

os códigos culturais de forma criativa, em movimentos de “bricolagens” culturais que 

produzem novos saberes e práticas à medida que os sujeitos e grupos sociais vão, por meio de 

tensões e tácitos acordos, conduzindo e sendo conduzidos nas construções cotidianas das 

inter-relações culturais. 

Assim, o próprio consumo da cultura produz novas formas de consumo da cultura, 

engendrando saberes específicos nas relações estabelecidas pelos sujeitos e os objetos 

culturais com os quais se relacionam (CERTEAU, 1998). Neste sentido não há uma 

reprodução literal e passiva da cultura, mas sim ressignificações em reinvenções cotidianas 

nas relações estabelecidas entre os sujeitos e os grupos com os elementos culturais 

circundantes. 

Destarte, para Certeau (1998), apesar da colonização e da dominação social, cultural e 

econômica, os sujeitos e grupos oprimidos subvertem as lógicas e regras instituídas em seu 

favor, reinventando o cotidiano por meio de “bricolagens” que interpõem as diferentes 

culturas. Assim a cultura popular cria fissuras e interstícios na cultura dominante 

ressignificando-a. De acordo com o autor: 

A presença e a circulação de una representação (ensinada como o código da 

promoção sócio-econômica por pregadores, por educadores ou por 

vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. 

É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos praticantes que não a 

fabricam. Só então é que se pode apreciar a diferença ou a semelhança entre 

a produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos 

processos de sua utilização. (CERTEAU, 1998, p. 40) 

 

Desta forma, podemos compreender que os códigos difundidos pelas(os) 

educadoras(es) e "doutrinadoras(es)" não são praticados de forma passiva, mas, são sim 

ressignificados nos afazeres cotidianos dos grupos subalternizados. De acordo com Certeau 

(1998) essas “‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se 

reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (p. 41). 

Outro elemento relevante para a compreensão do cotidiano para o presente trabalho é a 

compreensão do conceito de Espaço como “lugar praticado”. A distinção de lugar e espaço 

nos estudos de Certeau (1998) possibilita o discernimento das ações humanas no lugar físico 

em que as reações sociais são desenvolvidas.  

Neste sentido, lugar vem a ser a disposição estática dos objetos em que dado contexto 

se apresenta. Já espaço é este mesmo lugar em dinamismo e movimento, alterado pela ação 

humana, marcado por historicidade e sentido. 
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Em suma, o espaço é um lugar praticado. Assim a rua geometricamente 

definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do 

mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela prática do lugar 

constituído por um sistema de signos - um escrito. (CERTEAU, 1998, p. 

202) 

 

Nesta perspectiva é importante destacar que o espaço é uma variável de inúmeras 

possibilidades, que, de acordo com cada interpretação, a depender das experiências 

vivenciadas por cada sujeito, faz emergir diferentes contextos observáveis. 

Esta análise dos espaços enquanto “lugares praticados” apresenta-se fecunda ao 

presente trabalho. Silva, Lyrio e Martins (2011) ao discutirem a relevância das pesquisas de 

Certeau para a educação nos levam à seguinte reflexão: 

Trazendo esse debate para o cotidiano escolar, Carvalho (2002), ao 

considerar os espaços como ações de sujeitos históricos, afirma que a escola 

geométrica e arquitetonicamente definida é transformada em espaço pelos 

professores, alunos e por outros agentes por meio de sua práticas discursivas 

que transformam incessantemente lugares em espaços e espaços em lugares. 

Passamos a pensar e entender a escola como espaço e, portanto, como lugar 

praticado onde os sujeitos cotidianos inventam o dia-a-dia, criam formas 

novas de lidar com situações e dão vida àqueles lugares. São os sujeitos 

professores, alunos, serventes, merendeiras, pais que fazem da escola um 

lugar onde a vida pulsa e as invenções e criações podem ser percebidas. 

(SILVA; LYRIO; MARTINS, 2011, p. 67) 

 

Partindo destas discussões acerca do cotidiano, o presente trabalho discutirá as 

práticas socioculturais a partir a compreensão de cotidiano apresentada por Certeau. Assim, 

cotidiano compreende as experiências e vivências culturais em ressignificações que, por meio 

da inventiva criatividade, manifestando a resistência e expressando a subversão dos sistemas 

culturais e regulação impostos pelos grupos dominantes, adequando-os às suas demandas e 

elementos identitários, re-criando por meio de interstícios e bricolagens culturais suas práticas 

e ressignificações dos códigos culturais que orientam as relações entre os sujeitos e com o 

meio que os cercam.  

É importante salientar que estas experiências e vivencias se desenrolam em lugares 

praticados, espaços atravessados pelas práticas sociais e cotidianas dos sujeitos e grupos 

sociais. Na presente pesquisa, as comunidades do entorno da escola, bem como a própria 

escola são os lugares praticados que também subsidiarão elementos para a análise da relação 

entre as práticas socioculturais dos alunos de favela e os currículos escolares. 

Na perspectiva da relevância das intervenções simbólicas e das “bricolagens” culturais 

nas construções contínuas do cotidiano, se insere a compreensão de cultura no presente estudo 

em diálogo com Bhabha (2005). O autor afirma que a produção da cultura se encontra nos 

espaços fronteiriços de encontros, no entre lugar, nos interstícios dos limites das diferenças. 
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Neste sentido, na contemporaneidade “encontramo-nos no momento de trânsito em que 

espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade, passado 

e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” (BHABHA, 2005, p. 19).  

Desta forma, é necessário superar a ideia de culturas originárias e passarmos para a 

articulação das diferenças culturais, nas quais novos signos identitários são forjados: 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 

passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 

focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação 

de diferenças culturais. Esse “entre-lugares” fornecem o terreno para a 

elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão 

início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade (BHABHA, 2005, 

p. 20). 
 

Por essas ideias ele defende que nos interstícios culturais são negociados e dialogados 

os valores culturais e argumenta que a tradição cultural não é fixa e imutável, mas que ela se 

reinscreve no presente a partir da invocação do passado com inserções de outras 

temporalidades. Segundo o autor, esses processos conduzem à ideia do novo. Assim, “o 

trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ‘o novo’ que não seja parte do 

continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução 

cultural” (BHABHA, 2005, p. 20). Destarte, no presente estudo, a produção da cultura será 

compreendida como processos de construção em constantes trocas e negociações 

intercambiáveis, na qual a ideia de tradição se altera de acordo com o contexto histórico no 

qual a mesma está imersa. 

Estas discussões acerca da cultura na contemporaneidade remetem à reflexão sobre a 

dimensão multicultural apontada por Silva e colaboradora(es) (2009). Para tanto a concepção 

de multiculturalidade será discutida a partir de Hall (2006), que faz uma distinção entre o 

“multicultural” e o “multiculturalismo”: 

Multicultural é um termo qualificativo. Descreve as características sociais e 

os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na 

qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida 

em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade 

“original”. Em contrapartida, o termo “multiculturalismo” é substantivo. 

Refere-se às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar 

problemas de diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades 

multiculturais. (HALL, 2006, p. 50). 

 

Multiculturalismo não é algo acabado e simples. Não é uma ideologia ou doutrina, 

mas sim, processos e estratégias que se relacionam ao universo multicultural. Ao discutir 

multiculturalismo a partir desta perspectiva, Hall a relaciona essa concepção ao fenômeno da 

pós-colonialidade, alertando que o período pós-colonial não é uma sequência que marca o 
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final do período colonial, mas sim uma nova configuração histórica que agrega valores 

coloniais em novas configurações alinhados ao sistema capitalista e imperialista. Desta forma, 

os processos culturais hierarquizados que antes eram vistos como uma diferença entre colônia 

e metrópole, no pós-colonial se desloca para dentro dos Estados. 

Para ilustrar as ideias apresentadas sobre esse período, os conflitos de poder estão 

presentes no interior das sociedades, presentes em lutas sociais “nativas”, mas também em 

relações entre diferentes sociedades no sistema global: 

Essa “dupla inscrição” pós-colonial ocorre em um contexto global onde a 

administração direta, o controle ou o protetorado de um poder imperial foi 

substituído por um sistema de poder assimétrico e globalizado, cujo caráter é 

pós-nacional e pós-imperial. Suas principais características são a 

desigualdade estrutural, dentro de um sistema desregulamentado de livre 

mercado e de livre fluxo de capital, dominado pelo Primeiro Mundo; e os 

programas de reajuste estrutural, nos quais prevalecem os interesses e 

modelos ocidentais de controle (HALL, 2006, p. 54). 

 

Neste sentido, compreender a relação de hierarquia cultural é de grande relevância por 

considerarmos que é neste contexto em que as culturas favelares estão inseridas. Em um 

contexto de subalternização cultural que elenca como modelo o padrão ocidental eurocêntrico. 

Neste sentido, é imprescindível compreender que apesar da multiculturalidade e o 

multiculturalismo presentes na contemporaneidade, persistem movimentos de 

homogeneização culturais sobre as diferentes sociedades. Nesta lógica: 

A globalização tem causado extensos efeitos diferenciadores no interior das 

sociedades ou entre as mesmas.  Sob essa perspectiva, a globalização não é 

um processo natural e inevitável, cujos imperativos, como o Destino, só 

podem ser obedecidos e jamais submetidos à resistência ou variação. Ao 

contrário, é um processo homogeneizante, nos próprios termos de Gramsci. 

É “estruturado em dominância”, mas não pode controlar ou saturar tudo 

dentro da sua órbita. De fato, entre seus efeitos inesperados estão as 

formações subalternas e as tendências emergentes que escapam a seu 

controle, mas que ela tenta “homogeneizar” ou atrelar a seus propósitos mais 

amplos.  (HALL, 2006, p. 57). 
 

Esta homogeneização por meio da dominação exercida pelo processo da globalização 

nos conduz para a necessidade de discutir a necessidade de fomentar a interculturalidade na 

contemporaneidade. Neste sentido o presente estudo buscará a compreensão da 

interculturalidade a partir de Mignolo (2008) para quem: 

A interculturalidade deve ser entendida no contexto do pensamento e dos 

projetos descoloniais. Ao contrário do multiculturalismo, que foi uma 

invenção do Estado-nacional nos EUA para conceder “cultura” enquanto 

mantém “epistemologia”, inter-culturalidade nos Andes é um conceito 

introduzido por intelectuais indígenas para reivindicar direitos epistêmicos. 

A inter-cultura, na verdade, significa inter-epistemologia, um diálogo intenso 

que é o diálogo do futuro entre cosmologia não ocidental (aymara, afros, 
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árabe-islâmicos, hindi, bambara, etc.) e ocidental (grego, latim, italiano, 

espanhol, alemão, inglês, português). Aqui você acha exatamente a razão por 

que a cosmologia ocidental é “uni-versal” (em suas diferenças) e imperial 

enquanto o pensamento e as epistemologias descoloniais tiveram que ser 

pluri-versais: aquilo que as línguas e as cosmologias não ocidentais tinham 

em comum é terem sido forçadas a lidar com a cosmologia ocidental (mais 

uma vez, grego, latim e línguas européias imperiais modernas e sua 

epistemologia) (MIGNOLO, 2008, p. 216). 

 

Assim, Mignolo (2008) defende a interculturalidade dentro da lógica decolonial que 

abrange, também, a ruptura subjetiva, epistêmica, econômica e política frente à hegemonia 

eurocêntrica. Desta forma, para ele pensar em decolonialidade não significa negar o que já 

está produzido, mas avançar para conhecimentos produzidos por outras culturas. Para o autor, 

para descolonizar, se faz necessário aprender a desaprender: 

A opção descolonial significa, entre outras coisas, aprender a desaprender 

(como tem sido claramente articulado no projeto de aprendizagem Amawtay 

Wasi, voltarei a isso), já que nossos (um vasto número de pessoas ao redor 

do planeta) cérebros tinham sido programados pela razão imperial/ colonial. 

Assim, por conhecimento ocidental e razão imperial/ colonial compreendo o 

conhecimento que foi construído nos fundamentos das línguas grega e latina 

e das seis línguas imperiais européias (também chamadas de vernáculas) e 

não o árabe, o mandarim, o aymara ou bengali, por exemplo. Você pode 

argumentar que razão e racionalidade ocidentais não são totalmente 

imperiais, mas também críticas como Las Casas, Marx, Freud, Nietzche, etc. 

Certamente, mas crítica dentro das regras dos jogos impostos por razões 

imperiais nos seus fundamentos categoriais gregos e latinos. Há muitas 

opções além da bolha do Show de Truman. E é dessas opções que emergiu o 

pensamento descolonial (MIGNOLO, 2008, p. 290). 
 

Desta forma, considerar a interculturalidade a partir desse autor é compreender a 

importância da descolonização nas discussões sobre a cultura. Neste sentido a 

interculturalidade deve considerar os saberes produzidos pelas culturas contra hegemônicas, 

as epistemologias do sul, por exemplo, as cosmologias outras que não as eurocêntricas, os 

diferentes códigos linguísticos, a pluriversalidade existente no mundo, presente nas 

sociedades. 

Assim, interculturalidade será discutida no presente trabalho como a proposta de 

diálogos entre as diferentes culturas respeitando as diferentes identidades em perspectiva 

horizontal, considerando os diferentes saberes, culturas e práticas sociais. 

Estes diálogos culturais, intercâmbios regidos por relações simbólicas suleadoras de 

comportamentos e produções de saberes nos conduz a inferir sobre a condição hibrida dos 

sujeitos que estão imersos e ao mesmo tempo são constituintes da sociedade contemporânea. 

Condições presentes nos contextos favelares, que, sendo constituídos em grande parte por 
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populações afrodescendentes e indígenas tem. Indissociavelmente seu histórico atravessado 

pelas marcas coloniais que atravessam o Brasil em todas as suas dimensões. 

Neste sentido as compreensões acerca do hibridismo cultural serão compreendidas a 

partir dos estudos de Bhabha (2005). As reflexões propostas pelo autor sobre esta temática 

apresentam pontos de aproximações com a teoria do cotidiano apresentadas por Certeau 

(1998). Ambos autores afirmam que as construções culturais são atravessadas pelas relações 

de poder e, que os grupos oprimidos inserem elementos de suas culturas de forma subversiva 

na cultura imposta pelos grupos dominantes. 

Outra aproximação entre os autores que me levam a debruçar-me sobre os estudos 

sobre hibridismo cultural a partir de Bhabha (2005) em complementaridade aos estudos sobre 

cotidiano em Certeau (1998) é a consideração do contexto colonial que transversaliza a 

sociedade contemporânea. Entretanto, Bhabha se aprofunda mais na discussão colonial e traz, 

para as reflexões acerca da constituição do sujeito híbrido, as relações de poder com base no 

poder colonial. 

Postas estas questões, de acordo com Bhabha (2005), a ambivalência da presença 

colonial produz o hibridismo. O autor argumenta que: 

A presença colonial é sempre ambivalente, dividida entre seu surgimento 

como original e legítima e sua articulação como repetição e diferença. Ela é 

uma disjunção produzida no interior do ato de enunciação como uma 

articulação especificamente colonial daqueles dois lugares desproporcionais 

do discurso colonial e do poder: a cena colonial como invenção da 

historicidade, dominação, mimese, ou como a “outra cena” de Entstellung, 

do deslocamento, da fantasia, da defesa psíquica, e uma textualidade 

“aberta”. Tal exibição de diferença produz um modo de autoridade que é 

agonístico (e não antagônico). Seus efeitos discriminatórios são visíveis nos 

sujeitos divididos do estereótipo racista – o negro simiesco, o asiático 

efeminado – que ambivalentemente fixam a identidade como a fantasia da 

diferença. Reconhecer a différance da presença colonial é perceber que o 

texto colonial ocupa aquele espaço de inscrição dupla, sagrado – não 

sagrado. (BHABHA, 2005, p. 157) 

 

Neste sentido o autor afirma que a diferença e a alteridade não são exterioridades e 

nem estão em “oposição implacável”, mas sim, manifestam-se sob forma de pressão, como 

uma força que, embora agindo de forma desigual, opera em toda a fronteira da autorização, de 

forma fendente e deslizante. 

Destarte é crucial compreender o lugar da autoridade estabelecido nas relações de 

poder nas sociedades atravessadas pelo legado colonial. Bhabha (2005) aponta que a 

autoridade está situada inicialmente nos elementos simbólicos que remetem à cultura 

originária colonial de forma referencial, estabelecendo o verdadeiro e o falso, o eu e o outro. 
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A autoridade afirmada por meio das “transparências” – elementos organizadores nos espaços 

físicos, sociais e culturais que regulam a autoridade, validando ações e/ou resultados – são 

“acionadas” por meio de regras de reconhecimento, textos sociais “de inteligibilidade 

epistêmica, etnocêntrica e nacionalista, que estão em consonância com a interpelação da 

autoridade como o ‘presente’, a voz da modernidade” (BHABHA, 2005, p. 160-161). 

Nestes processos, de acordo Bhabha (2005), o exercício da autoridade colonialista 

demanda a produção das diferenciações e individuações identitárias discriminatórias 

permeadas por relações de poder, definindo os grupos populacionais com marcas visíveis e 

transparentes de poder. Entretanto, os efeitos discriminatórios dos discursos colonialistas não 

estão na negação, mas sim na diferenciação com base em um modelo referencial. Neste caso, 

o diferente é uma mutação, um híbrido. Este processo torna o reconhecimento do discurso de 

autoridade mais sutil, permeando as relações ainda com eficácia, mas de formas diferentes. 

O hibridismo reverte o processo formal de recusa de modo que a deslocação 

violenta do ato da colonização se torne a condicionalidade do discurso 

colonial. A presença da autoridade colonialista já não é imediatamente 

visível; suas identificações discriminatórias já não têm sua referência de 

autoridade ao canibalismo dessa cultura ou a perfídia daquele povo. Como 

uma articulação do deslocamento e da deslocação, é agora possível 

identificar “o cultural” como uma disposição do poder, uma transparência 

negativa que vem a ser agonísticamente construída na fronteira entre 

moldura de referência/estado de espírito. É crucial lembrar que a construção 

colonial do cultural (o espaço da missão civilizatória) através do processo de 

recusa é autorizado na medida em que se estrutura em torno da ambivalência 

da cisão, da negação, da repetição, - estratégias de defesa que mobilizam a 

cultura como uma estratégia de guerra, de textura aberta, cujo objetivo é “é 

mais uma agonia prolongada do que um desaparecimento total da cultura 

pré-existente. (BHABHA, 2005, p. 166) 

 

Desta forma, para Bhabha (2005), o hibridismo intervém de forma subversiva nos 

domínios coloniais, levando suas particularidades para as pautas discursivas, questionando a 

cultura dominante a partir da sua perspectiva. O hibrido é indeterminável e imprevisível. 

Escapole às determinações do colonizador. Não é “um terceiro termo que resolve a tensão 

entre duas culturas” (BHABHA, 2005, p. 165). De acordo com o autor: 

O hibridismo é uma problemática de representação e de individuação 

colonial que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que outros 

saberes “negados” se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a 

base de sua autoridade – suas regras de reconhecimento. (BHABHA, 2005, 

p. 165) 

 

Assim, hibridismo será compreendido no presente trabalho a partir da diversidade 

cultural cindida, fendida, deslizada em grupos sociais e sujeitos atravessados pelos processos 

coloniais, em manifestações identitárias que, por meio das diferenças colocam em xeque a 
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cultura dominante, por meio de interposições culturais que subvertem a cultura dominante. 

Neste sentido, os sujeitos híbridos e os grupos sociais permeados pelo hibridismo relacionam-

se com as lógicas de poder coloniais, ao mesmo tempo em que apresentam e manifestam suas 

particularidades culturais enquanto sujeitos de poder, questionando as imposições coloniais, 

sem fugir, entretanto a princípios coloniais como, por exemplo, aqueles ancorados às questões 

raciais. 

Diante do exposto, a diversidade cultural precisa estar presente nos currículos 

escolares de projetos educacionais em periferias urbanas, propondo o diálogo intercambiável 

de forma respeitosa, combatendo todas e quaisquer formas de discriminação, reconhecendo as 

singularidades, aproximações e limites dos diferentes contextos socioculturais e suas 

implicações na contemporaneidade, no campo da educação em periferias urbanas, precisam 

estar presentes nas discussões sobre os currículos escolares e educação. 

Para a análise dos conceitos de currículos escolares, dialogaremos com Silva (2010), 

Ferraço e Carvalho (2012). 

Apesar de muitos assumirem uma visão liberal de multiculturalismo em que, apesar 

das diferenças culturais somos todos iguais, Silva (2010) ao discutir currículo escolar, aponta 

que é necessário um olhar mais politizado e mais crítico que desvele que na essência das 

relações culturais, existem diferentes definições e categorias hierárquicas de humanidade 

projetadas em cada grupo social. Nesse sentido, se faz necessário discutir dentro dos 

currículos escolares o conceito de multiculturalidade, na proposição da compreensão e do 

respeito, para além das estruturas que produzem as relações de poder que se alicerçam nas 

diferenças. 

Nessa perspectiva, Silva (2010) propõe que sejam levadas para os currículos escolares 

obras que estão fora dos cânones ocidentais conservadores, ou seja, aquelas produções 

desenvolvidas pelos grupos minorizados (negros, mulheres e homossexuais). Neste sentido o 

autor aponta, ainda, para o reconhecimento da heterogeneidade cultural que precisa estar 

presente no currículo de forma a propiciar a quebra do paradigma que verticaliza as relações 

de poder no campo da cultura. Logo, a perspectiva curricular pós-colonial deve ser pautada 

nas diferentes produções literárias produzidas pelos diferentes grupos sociais, sejam 

dominantes e dominados, lendo cada um de acordo com o lugar de fala do seu grupo. Para as 

produções desenvolvidas pelos grupos dominantes, se faz necessária a crítica da construção 

do “outro” (dominado) enquanto sujeito subalterno. Já as produções desenvolvidas pelos 

grupos dominados se fazem necessárias às análises das narrativas de resistência aos processos 

de colonização. 
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Pelas ideias desse autor, o presente estudo perpassa pela perspectiva da construção de 

uma proposta curricular pós-colonial que dialogue com a premissa das Pedagogias de Favelas 

voltadas à descolonização.  

Para além dessa perspectiva, é relevante discutir o conceito de currículos escolares a 

partir da análise das redes de conversações que constituem as relações práticas e políticas, 

buscando compreender as subjetividades manifestas nessas redes, pois elas potencializam 

"políticas curriculares voltadas para a constituição de comunalidades expansivas" (FERRAÇO 

e CARVALHO, 2012, p. 3).  

O autor e a autora argumentam que o “comum” não caminha na perspectiva de 

homogeneidade e sim pela ideia do coletivo, pelo que eles chamam de multidão, multidão esta 

que não é passiva, mas sim, dotada a de pluralidade ativa em ação coletiva. 

Partindo desta perspectiva, os currículos escolares devem estar atentos ao comum, mas 

não ao comum homogeneizante e padronizado pautado em consensos. Assim: 

O currículo escolar, como multidão e/ou democracia radical, envolve modos 

de vida coletiva, potencializados pelas conversações e ações de seus 

praticantes integrados às múltiplas redes de trabalho educativo que incidem 

sobre o contexto escolar.  

Entender a multidão como singularidades cooperantes, portanto, distinta da 

massa, passiva e amorfa, levanta o problema de sua constituição, de seu 

movimento em redes que se movem em singularidades e que se colocam 

nessa relação.  

Ao abordar a questão do currículo no cotidiano escolar, procuramos enfocar 

a dimensão relativa de como potencializar a constituição de redes de 

sociabilidade singulares e de cooperação para a produção curricular como 

constituição do comum potencializado pelo recurso da linguagem como 

experiência compartilhada (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 4). 
 

Neste sentido currículo como multidão ou democracia radical pode ser compreendido 

como coletividade ativa que se movimenta em redes com singularidades próprias. Desta 

forma, a partir do autor e da autora, podemos entender Currículo como potência de ação 

coletiva. 

Considerando as construções dos currículos, Ferraço e Carvalho (2012, p.4) 

argumentam que essas devem considerar a capacidade dos indivíduos e grupos em: 

Se colocarem em relação para produzirem e trocarem conhecimentos, 

gerando, então, o agenciamento de formas-forças comunitárias, com vistas a 

melhorar os processos de aprendizagem e criação nas coletividades locais, 

bem como no interior de redes cooperativas de todo tipo, ou seja, debater os 

“possíveis” do currículo a partir dos conhecimentos, linguagens, afetos e 

afecções que estão em circulação nas práticas discursivas, em redes de 

conversações no cotidiano escolar. 
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É importante que possamos apreender desta discussão que a contribuição da 

comunidade escolar não é apenas possível, mas também de grande importância para a 

construção de currículos plurais que dialoguem com os diferentes contextos socioculturais 

presentes na comunidade escolar, buscando atender as diferentes demandas de forma 

inclusiva. Logo, Ferraço e Carvalho (2012) apontam para o potencial que as redes de 

conversações existentes nas escolas têm para a construção de currículos calcados nos 

diferentes conhecimentos, linguagens e afetos presentes no cotidiano das escolas. 

Estes movimentos coletivos de construção de currículos que dialoguem com a vida 

cotidiana, assentado nas dimensões pessoais e sociais contribuem, segundo a autora e o autor 

para o fortalecimento das relações entre os sujeitos e as diferentes criatividades, nas 

dimensões individuais e coletivas. 

Ao conjecturar tais perspectivas curriculares, Ferraço e Carvalho (2012) propõem o 

rompimento com o paradigma de currículos verticalizados detentores de verdades absolutas e 

excludentes das singularidades. A proposta de currículo defendida pelo autor e pela autora 

reconhecem as singularidades dos sujeitos e dos grupos. Nesse sentido: 

Inscrevemos as conversações e narrativas para além do processo de 

individualização, ou seja, concebidas como agenciamentos (redes de 

conversações e ações complexas) que potencializam acontecimentos 

inscritos nos modos coletivos. Denominamos coletivo o plano que permite 

superar a dicotomia indivíduo-sociedade, tomando coletivo não como 

totalização, mas como agenciamento: “[...] a relação, entendida como 

agenciamento, é o modo de funcionamento de um plano coletivo, que surge 

como plano de criação, de coengendramento dos seres” (ESCOSSIA; 

KASTRUP, 2005, p. 303). Coletivo como multiplicidade, para além do 

indivíduo, aquém da pessoa, “[...] junto a intensidades pré-verbais, derivando 

de uma lógica dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos bem 

circunscritos” (p. 303) (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 6). 
 

Deste modo, o currículo deve considerar as diversidades do cotidiano escolar, se 

expressando como praticaspolíticas, para além do currículo "textual", as experiências que 

compõem a escola. Assim deve-se (re)conhecer as narrativas o protagonismo dos sujeitos que 

praticam os currículos de forma a estilhaçar formas lineares de pensamento por meio da 

valorização das vozes desautorizadas que compõem as escolas.  

Por essas ideias, ao discutir a questão da diversidade, singularidades e diferenças 

culturais na composição curricular, Ferraço e Carvalho (2012) apontam para uma perspectiva 

curricular subversiva que coaduna com a perspectiva das Pedagogias de Favelas e de grande 

contribuição para a construção de projetos de educação em periferias urbanas por provocar-

nos para o papel de protagonismo das próprias comunidades escolares na construção de 

currículos inclusivos e de caráter emancipador. O autor e a autora afirmam que não devemos 
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procurar o que no outro há de semelhante conosco, mas o que nele é diferente em absoluto de 

modo a: 

Buscar produzir deslizamento de saberes, fazeres, afetos e poderes para a 

formação de outro modo de produção de políticas de compartilhamento do 

espaço público: de modo público – valorizando as diferentes vozes que 

sinfônica e caoticamente compõem o mosaico de conhecimentos, 

linguagens, afetos e poderes que constituem os currículos escolares 

(FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 14). 
 

Ainda argumentam que não existem modelos prontos para esta proposta de construção 

curricular, pois ela emerge e amadurece no próprio processo coletivo de construção. Por 

exemplo: 

[....] falar sobre o cotidiano escolar, currículo e trabalho cooperativo ou 

“comunidades compartilhadas” (CARVALHO, 2007-2010) implica 

acompanhar movimentos que vão transformando a cultura da escola, 

fortalecendo a criação coletiva e individual, ou seja, questionar os 

“possíveis” do coletivo inseridos no cotidiano escolar, para que se 

constituam nas dimensões pessoal, profissional e coletiva de forma 

processual e relacional. [....] Desse modo, a conversação estabelecida no 

espaçotempo do cotidiano escolar potencializa a inteligência coletiva, pois 

incide nos “múltiplos contextos cotidianos”, assim como na constituição de 

redes de trabalho cooperativo (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 14). 
 

Partindo destes diálogos tecidos, o conceito de currículos escolares será compreendido 

no presente estudo como espaço político em que se faz necessário o diálogo intercultural e 

dialógico, de perspectiva horizontal, partindo das singularidades dos diferentes sujeitos que 

compõem a escola, propondo diferentes currículos de perspectivas emancipadoras e 

descolonizadoras, atento às problemáticas sociais na qual a escola está imersa, bem como nas 

potencialidades dos sujeitos que a compõem, emergindo assim da heterogeneidade dos 

contextos socioculturais em que a ação educadora acontece. 

Neste sentido é importante acompanhar os processos culturais na escola "fortalecendo 

a criação coletiva e individual” (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 14) contribuindo para a 

potencialização da inteligência coletiva. É nesta máxima que a presente investigação pretende 

inferir e discorrer sobre as problemáticas relacionadas ao currículo do Colégio Estadual 

Helena Magalhães localizado no Bairro do Beiru/Tancredo Neves. 

Ancorando essa análise conceitual as RS como teoria e método, Alves-Mazzotti 

(2008) discute a relevância dos estudos no campo da educação, como meio de combater 

estigmas e estereótipos negativos comumente associados às escolas que atendem 

comunidades populares. A autora defende que por meio das TRS se faz possível apreender as 

relações simbólicas para, a partir desta apreensão, refletir sobre elementos que compõem e 

inferem as tessituras sociais e culturais, trazendo a tona a produções das representações que 
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são produzidas e compartilhadas pela comunidade escolar. O estudo das RS possibilita o olhar 

aprofundado e detalhado para o processo de preenchimento do sujeito com os elementos 

socioculturais que o transversalizam e vice versa.  

Neste sentido é possível compreender por meio das RS que em nossos cotidianos 

resolvemos as situações problemas a partir das palavras já existentes em nossos repertórios, 

no vocabulário que acumulamos ao longo da nossa vida. Nas problemáticas diárias somos 

incitados diariamente a manifestar opiniões e escolhas. Nestes processos, dentro das nossas 

relações sociais vão sendo criados “universos consensuais” nos quais representações vão 

sendo produzidas e dispersadas. Estas não são mais opiniões simples, mas sim, “teorias do 

senso comum” que facilitam a comunicação e orientam condutas. Estas “‘teorias’ ajudam a 

forjar a identidade grupal e os sentimentos de pertencimento do indivíduo ao grupo” 

(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 21). Neste aspecto se faz importante compreender os 

processos de objetivação e ancoragem na produção das representações. Alves-Mazzotti (2008) 

apresenta a objetivação como a criação de esquemas ou imagens a partir de ideias e conceitos. 

Já a ancoragem vem a ser a atribuição de sentidos e valores relacionados a práticas sociais a 

partir de redes de significações existentes em torno do objeto (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 

24). As atividades de representação, então, são processos psíquicos e, ao mesmo tempo 

sociais, que nos permitem aproximarmo-nos e tornar familiar elementos externos a nós, 

presentes em nosso cotidiano. Nesse complexo processo, o novo objeto entra em contato com 

os outros objetos já representados em nosso interior, alterando-os e alterando-nos ao mesmo 

tempo. 
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4. AS “VIELAS” DA PESQUISA: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

No capítulo anterior, a análise conceitual que fundamenta o estudo entrou em cena 

como pano de fundo para este terceiro capítulo que tem por objetivo especificar o percurso 

metodológico da pesquisa, portanto sobre as práticas socioculturais exercidas nos espaços 

educativos de favelas e a ressignificação do currículo escolares. Inicio com a minha postura 

epistemológica face ao objeto de estudo e discorro sobre os caminhos metodológicos 

percorridos para operacionalizar os seguintes objetivos específicos: identificar as práticas 

socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela e seus elementos sócio-históricos e 

analisar os currículos da escola de favela e os discursos manifestos das(os) professoras(es), a 

fim de verificar aproximações e/ou não distanciamentos desses elementos. Para tal, a 

justificativa e descrição da escolha do lócus, das(os) participantes, dos dispositivos de busca 

de informações, dos métodos e técnicas de análise do material empírico se fazem necessários 

à realização desse estudo. 

 

4.1. Postura epistemológica do pesquisador: “Colé” a minha? 

 

Os debates e as produções acadêmicas dos últimos quinze anos, quando participamos 

como docentes e pesquisadoras(es) nos programas de pós-graduação em educação, têm 

demonstrado que a construção do conhecimento envolve o sujeito no seu contexto sócio-

histórico. Segundo Gatti (2012), a amplitude dos fenômenos no processo educacional, dentro 

de um sistema de relações, envolve problemas de diversas ordens e perspectivas 

epistemológicas. Assim, este trabalho está inserido nos campos da Educação em Periferias 

Urbanas. Por essa perspectiva dialógica e interdisciplinar busco o processo de construção do 

conhecimento, apontando a hermenêutica para outras formas interpretativas. 

Diante do exposto, considerando o objeto de estudo e minha trajetória, as bases 

epistemológicas que me posicionam face à investigação do mesmo deve estar alinhada àquilo 

que eu penso e como ajo em relação aos espaços e nos espaços favelares. Partindo desse 

princípio, e das discussões apresentadas nos capítulos anteriores, minha postura 

epistemológica se apoia na fenomenologia da experiência (MERLEAU-PONTY, 1999), 

perspectiva que se apresenta de grande relevância para apreender o discurso manifesto das(os) 

participantes desse estudo, pelos sentidos atribuídos às práticas socioculturais, aos currículos 

escolares. Para tal faz-se necessário entender a essência dos fenômenos psicossociais que 

fazem parte da realidade social das(os) alunas(os) e professoras(es). 
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É uma pesquisa de natureza qualitativa na medida em que o “objetivo da amostra é de 

produzir informações aprofundadas e ilustrativas” (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p. 31). 

Nesta perspectiva o presente projeto traz ainda alguns elementos descritos por Steban (2010) e 

que são fundamentais à pesquisa qualitativa. A autora argumenta que a pesquisa qualitativa 

precisa ter como característica fundamental a reflexibilidade, ou seja, deve considerar 

diferentes elementos linguísticos, sociais, culturais, teóricos e políticos na construção da 

pesquisa. Outro ponto de aproximação com as contribuições de Steban (2010) está no que 

tange os objetivos da pesquisa. A autora defende que a pesquisa qualitativa deve se debruçar 

sobre os “objetivos de compreensão dos fenômenos socioeducativos e a transformação da 

realidade” (STEBAN, 2010, p. 130). Dentro destes aspectos, esse estudo se propõe a 

desenvolver uma pesquisa voltada à investigação e análises de elementos sociais dentro de um 

contexto educativo visando contribuir para a ressignificação do currículo no espaço escolar. 

Assim, de acordo com Zanetti (2017), a pesquisa apresenta abordagem interpretativa, 

por não reduzir a análise dos dados apenas a uma troca de dados e informações com base em 

simples entrevistas. A presente pesquisa é concebida, sim, como: 

Uma produção de linguagem, portanto, dialógica. Os sentidos são criados na 

interlocução e dependem da situação vivenciada, dos horizontes espaciais 

ocupados pelo pesquisador e pelo entrevistado. As enunciações acontecidas 

dependem da situação concreta em que elas se realizam, da relação que se 

estabelece entre os interlocutores, ou seja, depende de com quem se fala. Na 

entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras 

vozes, refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento 

histórico e cultural. (ZANETTI, 2017, p. 163) 

 

Desta forma, de acordo com Zanetti (2017) a análise interpretativa evidencia o 

processo e não o produto final, buscando “uma compreensão contextualizada no sentido de 

que as atitudes e as situações liguem-se na formação, dando lugar para as representações das 

experiências e das palavras” (ZANETTI, 2017, p. 163). A análise dos dados levantados 

presume o cuidado com as redes de complexidade que entrelaçam o campo de pesquisa. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, ou seja, tem por finalidade 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito” 

(SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p. 35). Em relação aos procedimentos para levantamento de 

dados adota-se a pesquisa de campo, que, também, em acordo com Silveira e Córdova, 

“caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, 

se realiza coleta de dados junto a pessoas” (2009, p. 37). 

Desta forma a presente pesquisa se desenvolveu tecendo sua metodologia utilizando 

técnicas das RS. Este posicionamento parte da compreensão da necessidade de imersão no 
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contexto da pesquisa proposto. A TRS desvela as compreensões que os sujeitos trazem, suas 

leituras de mundo, sem que nós, pesquisadoras(es), façamos inferências, sendo apreendido 

assim o saber desnudo do sujeito da pesquisa. 

Nesta perspectiva o estudo traz em seu bojo o reconhecimento e a valorização dos 

elementos sociais, culturais e políticos das culturas favelares alinhando sua metodologia e seu 

arcabouço teórico com a vivência do pesquisador, em busca de contribuir para as lutas de 

emancipação dos grupos subalternizados e marginalizados pelas ideologias hegemônicas de 

dominação. Para tanto foi tecido o diálogo entre o contexto específico de pesquisa com o 

campo global em que ele se insere. Buscando assim elementos que respaldaram a discussão, 

ampliando suas ramificações nas problemáticas contemporâneas da sociedade. 

Diante do exposto, durante a pesquisa, foi imprescindível a compreensão trazida por e 

Velho (1980) acerca da necessidade de se estranhar o familiar. Apesar do contexto escolar e 

do contexto das comunidades de periferias e favelares serem familiares a mim por serem 

espaços de minha vivência cotidiana, atentei-me para o estranho, para o desconhecido, para o 

não percebido pela vivência. Foi necessário lapidar o olhar de pesquisador para os interstícios 

elucubrados pela pesquisa, com base nas leituras que precederam o campo e na sensibilidade 

de escuta do campo e dos seus sujeitos. 

A dinâmica de imersão no lócus de estudo, – o Colégio Estadual Helena Magalhães, 

no Bairro Beiru/Tancredo Neves, localizados em Salvador – Bahia, com os 

praticantespensantes com a pesquisa, apontou a necessidade de distribuir a metodologia em 

percursos. Esses fazem referências aos objetivos específicos traçados, envolvendo 

dispositivos de busca de informações e métodos e técnicas específicos das RS, narrativas dos 

sujeitos e relatos de espaço que compõem grosso modo, alternativas que auxiliam na tentativa 

de desvelar o cotidiano da favela e da escola. 

 

4.2. Descrição e justificativa da escolha do lócus: E aí, “Maloca?” 

 

O bairro Beiru/Tancredo Neves possui três escolas que comportam o ensino 

fundamental II: Escola Municipal Maria Dolores, Colégio Estadual Helena Magalhães e 

Colégio Estadual Edvaldo Fernandes. Destas três, apenas os dois colégios estaduais possuem 

ensino fundamental II e médio. 

Numa pesquisa exploratória, foram levantadas as escolas do bairro em questão e 

Colégio Estadual Helena Magalhães foi escolhido, pois além de contemplar o ensino 

fundamental II e médio, é uma escola localizada na região mais central do bairro, atendendo 
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assim diferentes comunidades da localidade. Outro dado relevante e que nos incita à pesquisa 

são os menores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que nos coloca 

frente aos desafios e perspectivas de currículos críticos e emancipadores e práticas 

pedagógicas inovadoras (Tabela 5). 

Tabela 05 – IDEB 2017: Bairro Beiru/Tancredo Neves 

Unidade Escolar Meta Nota 

Fluxo 

(reprovação 

a cada 100 

alunos) 

Indicador de 

Aprendizado 

Média da 

Proficiência 

Português 

Média da 

Proficiência 

Matemática 

Colégio Estadual 

Helena 

Magalhães 

4,0 3.4 21 4.34 230.59 229.62 

Colégio Estadual 

Edvaldo 

Fernandes 

4,3 3.5 28 4.81 240.06 248.34 

Escola Municipal 

Maria Dolores 
X 3.8 24 4.91 249.22 244.32 

Média das 

Escolas* 
X 3.5 24.3 4.68 239.95 240.76 

Fonte: Disponível em: <https://www.qedu.org.br>. Acesso em: 13 ago. 2019. 

*O item “Médias das Escolas” são valores aproximados. 

 

Por essas razões, a pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Helena Magalhães, 

situada na rua principal do bairro Beiru/Tancredo Neves. As imagens do colégio estão nas 

figuras 3 a 6: 

Figura 03 – Vista aérea do Colégio 

 
Fonte: Google Maps

20
 

Figura 04 – Col. Estadual Helena Magalhães 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

                                                           
20

 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-12.9442422,-38.4494001,108m/data=!3m1!1e3>. 

Acesso em: 23 jun. 2020. 

https://www.qedu.org.br/
https://www.google.com.br/maps/@-12.9442422,-38.4494001,108m/data=!3m1!1e3
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Figura 05 – Colégio Estadual Helena Magalhães 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 06 – Colégio Estadual Helena Magalhães 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

De acordo com dados disponibilizados pelo site Qedu.org
21

, no ano de 2018 possuía 

um público total de 1.311 alunas e alunos. Deste público, 441 estavam matriculadas(os) nos 

anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano); 792 no Ensino Médio; 68 na Educação de Jovens e 

Adultos; e 10 tinham matrículas inscritas como Educação Especial. 

Para atender a este número de alunas(os) a escola contava no mesmo período com 76 

funcionárias(os) e sua estrutura física comportava, também no mesmo período, as seguintes 

dimensões: acessibilidade para portadoras(es) de deficiência, sanitários dentro e fora da 

escola, cozinha, laboratório de informática com 25 computadores para uso das(os) alunas(os), 

laboratório de ciências, sala de leitura, quadra de esportes, sala da diretoria, sala das 

professoras e professores, aparelho de DVD, impressora, copiadora, retroprojetor, televisão e 

seis computadores para uso administrativo. A escola é atendida pela rede de saneamento 

Básico e abastecimento de água e energia rede pública, tendo coleta de lixo periódica. 

 

4.3. Constituição e características das(os) participantes: “Ói Nóis na Fita, 

Professora!” 

 

A entrada em campo na escola iniciou com o contato com o diretor Wendel, que 

acolheu a pesquisa e se colocou à disposição para ajudar no que necessário fosse. A partir do 

diretor Wendel, o contato com a escola e com as(os) alunas(os) aconteceu mediado também 

pela professora Verônica (vice-diretora do turno noturno), pelo professor Carlos (vice-diretor 

do turno vespertino), pela professora Line (coordenadora pedagógica do turno noturno) e pela 

Assistente Social Alana. Neste processo foram registradas informações pertinentes à 

                                                           
21

Disponível em: <https://www.qedu.org.br/escola/115047-ee-colegio-estadual-helena-magalhaes-

quilombola/censo-escolar>. Acesso em: 13 ago. 2019. 
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contextualização do campo, bem como organizamos os grupos focais que participaram da 

pesquisa.  

Na abordagem de pesquisa interpretativa/qualitativa, como a nossa, entendemos a 

dificuldade em estabelecer critérios de homogeneidade para a seleção das(os) participantes, 

como aqueles das amostras estatísticas. Nesse sentido, buscamos uma amostragem teórica por 

exaustão, que segundo Glaser e Strauss (1967) é formada por aquelas(es) participantes 

consideradas(os) informantes em potencial e que aceitem colaborar espontaneamente do 

estudo, logo são: grupos heterogêneos de alunas(os) e professoras(es) de diferentes disciplinas 

das escolas, e educadores de projetos sociais de educação não formal que desenvolvem 

atividades na região em que a escola atua, podendo também, ter relações educacionais com 

alunas(os) da própria escola. 

Para todas(os) participantes as exigências foram saber expressar e aceitar as condições 

estabelecidas no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). Todos 

as(os) participantes assinaram as documentações, sendo acordado que seus registros seriam 

feitos de forma anônima, desta forma, todos os nomes foram alterados. Nesse momento, para 

encontrar as(os) colaboradores, foi apresentada ao referido colégio a Carta de apresentação 

(Apêndice 2). Essa etapa permitiu aproximar-me de certo número de informações que 

orientaram os trabalhos posteriores no processo de seleção das(os) participantes. 

 

4.4. Dispositivos de busca de informações 

 

Numa breve revisão de literatura, verificamos que na pesquisa em RS aplicadas à 

educação, vários métodos e técnicas são necessários para entender a complexidade do objeto 

de estudo e constatar que as investigações desenvolvidas pelo GIPRES e outras(os) 

pesquisadoras(es) têm-se utilizados, de fotografias, desenhos elaborados pelas(os) 

participantes, entrevistas semi-dirigidas individuais ou em grupos focais. 

Foi utilizado o recurso do grupo focal com roteiro semi-dirigido onde o corpus de 

análise foi o conteúdo manifesto do discurso das(os) participantes. Estes dois recursos nos 

possibilitaram compreender como se forma o pensamento social sobre os elementos que 

constituem as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela e seus 

elementos sócio-históricos, bem como das aproximações e/ou não distanciamentos desses 

elementos com os currículos da escola de favela. 
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4.4.1. Entrevista semi-dirigida em grupo focal: “cada qual no seu quadrado” 

 

A utilização do grupo focal está em acordo com Veiga e Gondim (2001 apud 

GONDIM, 2003, p. 151) para quem um Grupo Focal é também “um recurso para 

compreender o processo de construção das percepções, atitudes e representações sociais de 

grupos humanos”. Gondim ainda afirma que “a unidade de análise do Grupo Focal, no 

entanto, é o próprio grupo. Se uma opinião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por 

todos, para efeito de análise e interpretação dos resultados, ela é referida como do grupo” 

(GONDIM, 2003, p. 151). A escolha deste recurso teve o intuito de identificar também as 

representações culturais das(os) jovens e os elementos que acionam para construir suas 

identidades, bem como elementos que nos possibilitem compreender suas percepções sobre o 

olhar que as(os) professoras(es) lançam sobre elas(es). Assim, as entrevistas semi-dirigidas 

em grupo focal foram desenvolvidas em dois momentos. 

Portanto, no primeiro momento, tivemos encontros em grupos focais com alunas(os) 

e, em separado, outros grupos focais com educadores dos projetos sociais. O Grupo Focal 1, 

composto pelas(os) alunas(os) e o grupo focal 2 pelos educadores sociais. O grupo focal 1 foi 

dividido em três turmas: Turma A (Matutino), turma B (Vespertino) e turma C (noturno). Este 

momento teve o objetivo de identificar as práticas socioculturais exercidas nos espaços 

educativos de favela, a fim de apreender seus elementos sócio-históricos. Para tanto, cada 

encontro com os grupos focais de alunas(os) e de educadores sociais foi dividido em duas 

etapas. Mural dinâmico e entrevista semi-dirigida (Apêndice 4). 

O mural dinâmico consistiu em um mural descritivo das características e elementos 

constitutivos das favelas, construído coletivamente pelos participantes. O mural foi 

organizado em quatro categorias: socioeconômico, sociopolítico, sociourbanístico e 

sociocultural. Estas categorias estão em acordo com a concepção de favela trazida no presente 

trabalho a partir de Silva e colaboradora(es) (2009). Desta forma, inicialmente foi realizada a 

apresentação do mural para as(os) participantes. Em seguida foram disponibilizadas as fichas 

para que elas(es) escrevessem individualmente sua percepção acerca de cada categoria. 

Importante sinalizar que as fichas foram preenchidas sem a identificação das(os) 

participantes. Após a explicação de cada categoria, cada um(a) foi convidado(a) a colar no 

mural sua ficha preenchida. Ao final do mural (em cada grupo) foram lidas todas as 

descrições junto com as(os) participantes. Os murais ficaram organizados conforme os 

exemplos das figuras 7 e 8: 
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Figura 07 – Mural do Grupo Focal 1: Vespertino 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Figura 08 – Mural do Grupo Focal 1: Noturno 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

As fichas dos murais foram utilizadas como elemento provocador das discussões do 

grupo focal da(os) professoras(es) da escola. Além disso, os murais foram transcritos e 

utilizados ao longo da análise de dados como elementos ilustrativos em diálogos com os 

discursos proferidos pelas(os) participantes ao longo da discussão dos grupos focais. É 

importante salientar que ao longo das entrevistas, as(os) participantes espontaneamente se 

remetiam ao que estava exposto no mural, normalmente com o intuito de reforçar alguma 

argumentação. 

Durante os encontros com os grupos focais, dois alunos não puderam ficar para as 

entrevistas e apenas participaram da construção do mural. De forma inversa, uma aluna e um 

educador não participaram da construção do mural, pois chegaram após sua construção, 

participando apenas das discussões. 
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Após a construção dos murais foi realizada a segunda etapa do encontro com o grupo 

focal, a entrevista semi-dirigida. As perguntas disparadoras nos grupos se basearam no 

questionário em anexo no apêndice 3. 

As perguntas foram feitas ao longo da discussão, sendo que algumas, por já terem sido 

pautadas ao longo dos diálogos não foram replicadas, ou ainda, foram feitas de forma a buscar 

aprofundar a discussão, por meio de outras palavras ou elementos explicativos e constitutivos 

de sua problemática. É importante salienta que este movimento sempre teve como base o 

cuidado para não ser tendencioso e não influenciar o discurso das(os) participantes. 

No segundo momento foi realizado o grupo focal com uma professora e dois 

professores do próprio colégio (Grupo Focal 3). Este teve como finalidade analisar os 

currículos praticados na escola de favela, verificando aproximações e/ou não distanciamentos 

daqueles elementos sócio-históricos contidos nas práticas sócio-culturais. Como já fora dito, 

as informações dos murais serviram de provocações para abrir o encontro com a professora e 

os professores no grupo focal. Para tanto, a dinâmica do mural foi explicada para a(os) 

participantes. Também foram explicadas cada categoria utilizada no mural. Logo após as 

fichas foram entregues ao grupo. Em seguida lhes foi perguntado quais as suas percepções 

acerca das informações contidas nos murais. Depois de uma breve conversa consensual, a 

professora e os professores participantes concordaram com as descrições de favela 

apresentadas nas fichas. Em seguida foi realizada a entrevista semi-dirigida. As perguntas 

disparadoras para a professora e os professores se basearam no questionário em anexo no 

apêndice 4. 

 

4.4.2. Composição do Grupo Focal 1: Alunas e Alunos 

 

A composição dos grupos focais com as(os) alunas(os) buscou pautar-se na 

heterogeneidade das(os) participantes, com a finalidade de trazer o máximo possível de 

representações das práticas socioculturais vivenciadas nos cotidianos do bairro. Para tanto 

foram estipuladas algumas especificações para a formação do grupo: as(os) participantes 

precisariam ser alunas(os) matriculadas(os) na escola, mas de diferentes turmas e turnos; o 

grupo deveria ser composto tanto por alunas(os) participantes de projetos educacionais 

desenvolvidos na comunidade em caráter extracurricular, quanto por alunas(os) que não 

tivessem este tipo de participação; e as(os) participantes deveriam ter residência em diferentes 

localidades na região do entorno escolar.  
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Tendo em vista estas especificações, foi necessário contar com a ajuda de parceiras(os) 

que já tivessem proximidade com o corpo discente da escola, para indicar as(os) participantes. 

Assim, para a realização do contato e do convite às alunas e aos alunos, foi fundamental a 

participação ativa da professora Verônica (vice-diretora do turno noturno), do professor 

Carlos (vice-diretor do turno vespertino) e da Assistente Social Alana.  

Inicialmente tentamos organizar apenas um grupo com uma quantidade aproximada de 

oito participantes. Entretanto foi inviável reunir alunas(os) de diferentes turnos em um mesmo 

horário. Esta dificuldade foi devido a diferentes fatores, como, por exemplo, as diversas 

ocupações que as(os) alunas(os) exercem nos horários alternativos àqueles em que estudam: 

tomar conta de irmãs(os), cuidar da casa, trabalhar, outras atividades educacionais, etc.. 

Outra mudança do plano inicial foi que, pensando na privacidade das(os) participantes 

e também em contribuir para que estas(es) pudessem se expressar de forma mais livre, os 

encontros com o grupo focal com as(os) alunas(os) aconteceriam fora da escola, em algum 

espaço como uma laje ou alguma instituição que cedesse uma sala, por exemplo. Este 

deslocamento seria realizado fora do horário de aula, com a devida autorização das(os) 

respectivas(os) responsáveis e todos os cuidados que fossem necessários. Entretanto, por 

sermos atravessadas(os) por contextos de violências, nos quais moradoras(es) de determinadas 

localidades não podem transitar em outras localidades, devido às guerras entre facções rivais, 

os encontros dos grupos focais precisaram ser desenvolvidos na própria escola. 

Desta forma, partindo do contexto exposto acima, o grupo focal com as(os) alunas(os) 

foi dividido em três turmas. Foram entrevistados duas alunas e um aluno do matutino, dois 

alunos e duas alunas do vespertino e três alunas e um aluno do noturno. Os encontros foram 

em seus respectivos turnos de estudo. O grupo e as(os) participantes apresentaram as 

características organizadas na tabela 06: 

 

 

Tabela 06 – Características do Grupo Focal 1: Alunas(os). 

Turma A – MATUTINO  

Nome 

ilustrativo 
Série 

Localidade 

em que 

residem 

Idade Cor 
Sexo/ 

Gênero 
Curso/atividade cultural 

Qiyana 1° ano Palmeiras 15 Amarela Feminino 
Caratê, Dança, Violão e 

outras atividades 

Ekko 2° ano Macaco 18 Pardo X Caratê 

Morgana 1º ano Cabula VII 15 Negra  Feminino 
Desenho e Turistando pelo 

Beiru - ETBC 
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Turma B – VESPERTINO 

Aristóteles 8° ano X 17 Negro Masculino 
Judô, Capoeira, Música e 

Artes plásticas 

Álex 9° ano X 17 Negra Feminino Futebol, Caratê, Música 

Hoseok 8° ano X 19 Negro Masculino Grupo de dança 

Lorissol 8° ano X 15 Preta Feminino 
Aulas de dança e Projetos 

de canto 

 Turma C – NOTURNO 

Mariana 2º ano Macaco 31 Parda Feminino 
Maquiagem, Limpeza 

facial, Valsa e Boxe 

Romualdo 2º ano “Tancredo” 19 Negro Masculino Nunca participou 

Cyara X “Tancredo” 18 Negro Feminino Dança e Fanfarra 

Amarela 3º ano Buracão 22 Parda Feminino Graffiti 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

A turma A foi composta pelas(os) alunas(os) do turno matutino, a turma B pelas(os) 

alunas(os) do turno vespertino e a turma C pelas(os) alunas(os)  do turno noturno. Durante o 

encontro com o grupo focal do vespertino não foi feita a coleta da informação das localidades 

em que as(os) participantes residem. 

As(os) alunas(os) entrevistadas(os) das turmas A, B e C apresentaram características 

heterogêneas também no que tange a faixa etária e ao nível de ensino. A grande maioria 

das(os) participantes identifica-se enquanto negras(os) e pardas(os), sendo que apenas uma 

participante se definiu “amarela”. Os nomes ilustrativos das(os) alunas(os) foram por elas(es) 

definidos. 

É importante salientar que a análise do grupo focal com os alunos não é vertical, mas 

sim horizontal, sendo assim analisados os discursos tendo como referência o grupo e não os 

indivíduos que o compõem. 

 

4.4.3. Composição do Grupo Focal 2: Educadores dos Projetos Sociais 

 

A constituição do grupo focal IV, composto pelos educadores sociais, buscou em sua 

formação trazer educadores que desenvolvem atividades na região do entorno da comunidade 

escolar, sendo que alguns destes deveriam atender em suas atividades, alunas(os) 

matriculados na própria escola. 

Entretanto, a formação do grupo focal com os educadores sociais apresentou algumas 

dificuldades. Foram feitas tentativas de contato com educadoras(es) de diferentes grupos, 
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mas, daqueles que aceitaram participar, apenas dois estiveram presentes para a entrevista no 

grupo focal. A tabela 07 apresenta as características do grupo e dos seus participantes: 

Tabela 07 – Características do grupo focal 2: Educadores Sociais 

Nome Idade 
Tempo de atuação 

no Projeto 
Cor Grupo de atuação/Foco de atuação 

Cosme 37 18 anos Preto 

 ICIMA, 

o Sonho de Voar, 

o Toque Feminino, Swing Divino, 

o Sol na Fé 

 Educação musical 

Milton 28 Quase 15 anos Negro 
 Unicar – União Internacional de 

Capoeira Regional 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Os educadores se identificam negros. Ambos têm um longo período de atuação na 

região. Milton atua dentro do próprio Colégio Estadual Helena Magalhães com a União 

Internacional de Capoeira Regional – UNICAR. Já Cosme desenvolve projetos na 

comunidade há 18 anos. Destes, de acordo o educador, ainda estão em atividade o Instituto 

Comunitário de Iniciação Musical & Arteducação Alice – ICIMA, o Sonho de Voar, o Toque 

Feminino, o Swing Divino e o Sol na Fé, projetos voltados para Educação musical e dança. 

 

4.4.4. Composição do Grupo Focal 3: Professores regulares da unidade escolar 

 

O grupo focal com a(os) professora(es) regulares do próprio colégio visava ser 

realizado com professoras(es) de diferentes disciplinas e diferentes turnos. Entretanto, a ida ao 

campo só foi possível no período de fechamento do ano letivo e tal contexto não propiciou a 

formação de um grupo mais heterogêneo. Ainda assim o encontro aconteceu e foi bastante 

profícuo. A indicação da(os) professora(es) foi feita pela gestão do colégio. As características 

do grupo focal com a(os) professores estão apresentadas na tabela 08: 

Tabela 08 – Características do grupo focal 3: Professora(es) 

Nome 

ilustrativo 

Tempo na 

unidade 
Formação básica Turno de aula Disciplina 

Bairro em 

que mora 

João 25 Filosofia Noturno Filosofia Cabula 

Maria 10 Matemática Noturno Matemática Cabula 

José 10 
Matemática e 

Economia 

Vespertino e 

noturno 
Matemática Piatã/Itapuã 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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O grupo focal com a(os) professora(es) foi composto por uma professora de 

matemática (Maria), um professor de filosofia (João) e um professor de matemática (José). 

Destes, dois trabalham apenas no noturno e apenas o professor José, além de professor do 

noturno, é também do vespertino. Entre a(os) professora(es) participantes, o professor de 

filosofia e a professora de matemática moram no bairro do Cabula, vizinho ao Beiru. Já o 

professor de matemática mora mais distante, na região de Itapuã e Piatã, bairros situados na 

orla atlântica de Salvador. Todos os três professores têm um longo período de trabalho dentro 

da unidade escolar. 

Quando perguntados se já moraram em comunidades de favela antes, todos 

responderam que já moraram em favelas, mas em diferentes lugares de Salvador. Lugares que 

julgam serem semelhantes ao Beiru/Tancredo Neves.  

A professora e os professores entrevistada(os) tem considerável tempo de trabalho na 

unidade escolar, o que pode nos conferir maior amplitude para submergirmos mais 

profundamente no contexto escolar investigado. 

 

4.5. Métodos e técnicas de análise das informações recolhidas 

 

Analisar as informações significa que o(a) pesquisador(a) deve organizá-las a fim de 

descobrir os laços por meio dos fatos acumulados e assim apreender o sentido que lhes é 

atribuído. Assim, as informações foram associadas de forma sequencial aos discursos 

manifestos das entrevistas semi-dirigidas, método de análise denominado de superposição de 

imagens cognitivas (BOMFIM, 2004).  É importante então, que durante o procedimento, as 

informações recolhidas por meio do caderno de campo e pelo mural dinâmico, estão a serviço 

do complemento à análise do conteúdo do discurso manifesto, ou seja, não farão parte do 

corpus de análise. 

Desta forma, as análises seguiram uma ordem lógica, iniciando a partir dos discursos 

expressados pelas(os) alunas(os) nas entrevistas semi-dirigidas. Após trazer os discursos 

das(os) alunas(os), foram trazidos os discursos dos educadores sociais em diálogo com os já 

apresentados discursos das(os) alunas(os) e os referenciais teóricos. Na sequência, foram 

analisados os discursos da(os) professora(es) em diálogo com os discursos dos educadores 

sociais, das(os) alunas(os) e dos referenciais já citados. Durante todo o processo de análise, os 

discursos puderam ser complementados pelas informações trazidas no mural dinâmico, de 

forma a enrobustecer as bases factuais para desenvolvermos os diálogos com os referenciais 

teóricos nas argumentações analíticas.  Estes diálogos propostos em contínuos movimentos 
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discursivos tiveram por finalidade desvelar as aproximações e distanciamentos que permeiam 

os diferentes discursos dos sujeitos da pesquisa, sobrepondo as falas de forma a encontrar 

alinhamentos e conflitos, discutindo-os à luz das teorias que fundamentam o presente estudo.  

Destarte, para análise do conteúdo do discurso, seguimos os preceitos de Bardin 

(2009), que designa um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

que permitiram a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens (idem, p. 47). Para a análise do conteúdo a autora prevê três fases 

fundamentais: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados – a 

inferência e interpretação. Assim realizamos a pré-análise, que envolve a leitura “flutuante”, 

ou seja, um primeiro contato com os documentos submetidos à análise. Em seguida 

realizamos “a exploração do material”, na qual emergiram as unidades de codificação, ou 

seja, as categorias em razão de características comuns e classificação semântica agrupadas 

pelo sentido das palavras expostas. Por fim, efetuamos o “tratamento dos resultados – a 

inferência e interpretação”. Nesse momento, com base nos resultados brutos, fomos além do 

conteúdo manifesto dos documentos e os tornamos significativos ao passo que, segundo a 

mesma autora, nesta fase interessa ao pesquisador o conteúdo latente e o sentido que se 

encontra por trás do imediatamente apreendido. 
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5. O BONDE DA EDUCAÇÃO POPULAR: POR UMA PEDAGOGIA DE 

FAVELA 

 

O presente capítulo transcorrerá sobre a análise dos dados coletados, tecendo diálogos 

entre os sujeitos da pesquisa e diferentes autores. Estes diálogos serão suleados pelos 

objetivos de identificar as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela, 

apreender seus elementos sócio-históricos e analisar os currículos da escola de favela e os 

discursos manifestos das(os) professoras(es), a fim de verificar aproximações e/ou não 

distanciamentos desses elementos. Para tanto, a discussão iniciará trazendo o reconhecimento 

dos sujeitos da pesquisa sobre o bairro do Beiru/Tancredo Neves, seguida de suas vivências 

em projetos educacionais. Depois, na primeira subseção, serão identificadas e analisadas as 

práticas socioculturais presentes nos discursos dos sujeitos, para que, na subseção seguinte, 

seja feita a apreensão dos elementos sócio-históricos. Após estas análises, na terceira 

subseção, será realizada a análise da relação entre estes elementos e o currículo escolar. Nesse 

sentido, para atingir o objetivo acima descrito, foi de grande relevância compreender o olhar 

das(os) participantes sobre as práticas socioculturais presentes em seu cotidiano, sobre as 

práticas socioculturais desenvolvidas dentro das escolas e sua relação com os currículos 

praticados pelas(os) professoras(es) dentro das salas de aulas. Destarte se fez importante 

direcionar o olhar investigativo para os contextos socioculturais e educacionais em que os 

sujeitos da pesquisa estão imersos. Para localizar o(a) leitor(a), a figura 9 localiza alguns 

pontos de referência do bairro Beiru/Tancredo Neves que se relacionam às narrativas dos 

grupos focais e as figuras 10 a 15 ilustram algumas paisagens do bairro: 
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Figura 09 – Pontos de referência do bairro Beiru/Tancredo Neves 

 
Fonte: SANTOS et al (2010, p. 199) 

Legenda: 1 Colégio Estadual Helena Magalhães; 2 Largo do Anjo Mau; 3 Parquinho; 4 

Conjunto Arvoredo; 5 Posto de Saúde; 6 Delegacia da Polícia Militar; 7 CASE Salvador; 8 Largo do 

Macaco; 9 Rua Bahia. 

 

Figuras 10 e 11 – Rua Direta de Tancredo Neves 

  
Fonte: Fotos do Autor (2020) 
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Figura 12 – Ladeira na Rua Lafayete Morais 

Sarmento 

 
 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

Figura 13 – Rua São Luiz 

 

 
 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

Figuras 14 e 15 – Vista panorâmica da favela no bairro 

  
 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

A identificação do bairro foi feita junto às participantes e aos participantes dos grupos 

focais com as(os) alunas(os) e com os Educadores Sociais por serem estas(es) moradoras(es) 

da região. Assim, buscou-se apreender os elementos de identificação que se tem sobre o 

pertencimento junto ao nome do bairro, além de elementos socioculturais, econômicos e 

ambientais.  

As(os) alunas(os) apresentaram as caracterizações de identidade conforme a tabela 09: 
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Tabela 09 – Identidade e Características do entorno escolar: Alunas(os) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

As(os) alunas(os) identificam o bairro majoritariamente por Beiru, nome de origem 

quilombola. Ekko, ao defender a utilização do nome Beiru para se referir ao bairro, afirma 

que “Beiru, digamos, o que originou o bairro realmente! Foi o escravo né? Foi um 

descendente de escravos (...) tem que ter sim o nome Beiru porque tem que ter a origem e não 

o que veio depois!”.  

Morgana argumenta que além de ser um bairro de origem quilombola, é também um 

bairro favelar. Segundo a aluna, Beiru é “um bairro quilombola, então... bairro que descende 

de pessoas, talvez, escravas, pobres. Não necessariamente que são isso, mas que através disso 

construíram o bairro... então é uma favela, uma comunidade periférica”.  

Esta afirmação da constituição favelar do bairro é também partilhada por outras(os) 

participantes. Ekko, por exemplo, afirma que: 

Ele é um bairro sim, de favelas, porque a gente tem a nossa rua direta, mas a 

gente também tem vários locais distintos e são lugares que você fica 

surpreso, sabe? porque... assim, você vai andando aí tem uma coisa que 

vende ali, uma coisa que vende ali, são coisas tipo... um todo que forma um 

bairro sabe, são as pessoas que formam o nosso bairro.  

 

As(os) alunas(os) também identificam que o bairro é de população majoritariamente 

negra, sendo, entretanto, um território de grande diversidade cultural, marcado pela 

solidariedade entre os sujeitos. Neste sentido Ekko afirma que “Cada um tem o seu estilo, 

cada um tem sua cultura, cada um tem sua cor”. Em sua fala, Ekko expressa que há uma 

diversidade cultural no bairro e que mesmo assim há a união entre os diferentes sujeitos. 

Hoseok também argumenta que “na favela tem uma diversidade de gênero, de cor ou de 

Cultura. Algumas pessoas são gays, trans, lésbicas”. Neste sentido Hoseok aponta que a 

diversidade da favela se dá em diversos aspectos, como os de gênero, raça, sexualidade e 

cultura. As(os) alunas(os) apontaram que essa constituição de diversidade é entremeada de 

solidariedade e união, mas o bairro também tem o estigma de marginalização. 

Qtd.Alunos Identidade Características de Bairro Favelar 

09 

Beiru/Favela/Origem 

sociocultural 

quilombolas 

Socioculturais Econômicas Ambientais 

Pessoas negras, 

diversidade de 

gênero, unidas, 

solidárias e 

marginalizadas 

Pessoas 

pobres, de 

baixa renda 

familiar 

Poucos parques, 

áreas desmatadas, 

ocupações 

irregulares 
02 

Tancredo 

Neves/Popularização 

11 Total 
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Outra característica de caráter sociocultural apresentada pelas(os) alunas(os) é a 

solidariedade e a união, entretanto, afirmam que apesar destes elementos positivos, a favela é 

ainda marginalizada. 

De acordo com os alunos, na perspectiva econômica, o bairro é composto em geral por 

famílias pobres, de baixa renda. Esta dimensão é explicitada na fala de Aristóteles, ao afirmar 

que “a renda da família, na favela ser de média a baixa média, pra baixa e pobreza, 

literalmente”. 

No que tange a dimensão ambiental, o território é identificado tendo poucos parques, 

tendo áreas desmatadas e marcado pelas ocupações irregulares.  

Essas características apresentadas pelas(os) alunas(os) dialogam em alguns pontos 

com as descrições apresentadas pelos educadores sociais. As características apresentadas 

pelos educadores Cosme e Milton encontram-se na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Identidade e características do entorno escolar: Educadores Sociais 
Qtd. 

Educadores 

Socais 
Identidade Características de Bairro Favelar 

02 Beiru, favela 

Socioculturais Econômicas Ambientais 

Diversidade, 

Conexão global 

Variados 

perfis 

profissionais 

Construções 

irregulares 

02 Total 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Os educadores sociais identificam o bairro com o nome quilombola Beiru, se referindo 

ao longo da entrevista sempre ao nome Beiru ao falar do bairro. 

Assim como a maior parte das(os) alunas(os), os educadores também identificam o 

bairro como sendo um bairro favelar. Milton afirma que “eu considero o bairro, sim como 

uma favela porque a favela ela é feita de becos e vielas, né? E é assim o nosso bairro!”. Esta 

afirmação apresentada pelo educador Milton traz também o caráter irregular do bairro na 

dimensão urbanística. Neste sentido, as descrições apresentadas pelos grupos focais durante as 

entrevistas semi-dirigidas estão alinhadas com o que fora relatado no mural dinâmico. A 

figura 16 representa as informações contidas no mural dinâmico no que tange à sua dimensão 

sociourbanística: 
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Figura 16 – Características sociourbanísticas das favelas conforme mural dinâmico 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

No mural encontramos elementos que já foram apresentados pelos alunos e que são 

reforçados pelos Educadores Sociais, como por exemplo, a presença de becos e vielas, além 

de outros que ilustram e representam-na: O Graffiti como expressão artística presente nos 

muros, escadarias pintadas, ruas enladeiradas, casas “amontoadas”, carência de estrutura de 

saneamento e diversificado perfil de edificações. Algumas destas características estão 

presentes nas figuras 17 a 26: 

 

 

 

 

 

Características 

Sociourbanísticas 

Vias de mobilidade: 

Ruas principais ramificadas 

em becos, vielas, escadarias e 

ladeiras; 

Caminhos variados 

interligando as localidades. 

Arquiterura das 

edificações: 

Diversificado perfil 

de residências; 

Presença da laje; 

Grande densidade de 

residências; 

"Puxadinho". 

Carêcia 

estrutural: 

Presença de 

edificações 

precárias, esgoto a 

céu aberto e 

barrancos. 

Estética da 

paisagem: 

Paredes pichadas e 

graffitadas,  escadas 

pintadas e presença 

de plantas nas 

portas. 
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Figura 17 – Graffiti na avenida principal 

Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 18 – Graffiti no Alto do Macaco 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 19 – Graffiti na Rua Lafayete Morais 

Sarmento 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 20 – Graffiti na Travessa Afonso Martins 

 

Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

Figura 21 – Plantas na porta da casa (destaque 

para duas Espadas de Ogum
22

)  

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 22 – Planta nas portas das casas 

 

Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

                                                           
22

 A dona da casa argumentou que as “Espadas de Ogum” quebram “mal olhado”. Esta crença tem raízes na 

religiosidade afrobrasileira (RAMOS, 2013). 
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Figura 23 – Escadaria 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 24 – Laje 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

Figura 25 – Laje com estrutura para se 

transformar em puxadinho 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 26 – Puxadinho em construção 

 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

No sentido de identificar o bairro com a favela, Cosme traz uma fala em concordância, 

entretanto ele faz a seguinte ressalva: “A gente até pode chamar de favela. Aí depende muito 

de quem chama! Porque quem chama pode tá carregado de sentido equivocado que eu não me 

identifico”. Assim, Cosme problematiza a forma de expressar o termo favela, chamando 

atenção para os diferentes vieses que o nome pode ter. Esta preocupação do educador se 

refere à atribuição pejorativa que algumas pessoas têm ao se referir à favela, perspectiva 
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contrária àquela do educador, que se refere à favela de forma afirmativa, positiva, valorizando 

os elementos constituintes dela. 

Quanto à diversidade sociocultural existente no Beiru, ambos educadores concordam, 

estando alinhados com as(os) alunas(os). Milton afirma que o bairro é rico e de muitas 

culturas. Cosme aprofunda na descrição, relacionando também o Beiru a outras regiões do 

mundo, apontando a dimensão de globalização que compõe a região: 

Eu costumo dizer que aqui... é uma aquarela! (...) o que você precisar, em 

termo de Cultura, nós achamos e aqui tem nas pessoas! Com atitudes, 

habilidades, competência e grau de relacionamento com o mundo! Você vê 

que, em poucas palavras o nosso amigo aqui, Paulo, falou Alemanha aqui 

duas vezes!  

 

Esta diversidade sociocultural parece encontrar reflexo na diversidade econômica 

identificada pelos educadores. Milton afirma que:  

O que a gente quiser encontrar aqui no bairro a gente vai encontrar! A gente 

vai encontrar e isso é certíssimo! Porque o bairro ele tem muitas pessoas 

talentosas! Muitas pessoas talentosas que infelizmente estão escondidas, né? 

E às vezes por uma falta de oportunidade, uma falta de alguém acreditar 

neles, né? Pra que eles consigam desenvolver e fortalecer o nosso bairro!  

 

A fala do educador social chama atenção para o fato de que muitas vezes, os sujeitos 

das favelas não conseguem desenvolver seus potenciais por falta de oportunidade. 

Ao versar sobre o potencial dos sujeitos favelares, Cosme enfatiza que esta 

diversidade está presente não só no campo artístico e cultural. Segundo o educador “não é só 

no campo das artes, no campo dos esportes... têm muitos acadêmicos, professores, médicos, 

doutores, empresários, é... conheço gente de cinco continentes aqui”. 

Estes dados aqui apresentados revelam que, de forma geral, há convergências, de uma 

forma geral, na percepção e representação que os sujeitos entrevistados têm em relação ao 

bairro. O reconhecimento do nome quilombola Beiru, a identificação com a favela e a 

diversidade cultural constituinte do universo sociocultural. Estas características também se 

alinham com estudos já apresentados na pesquisa e que norteiam o presente trabalho. 

Destarte, a dimensão sociocultural apresentada por Silva e colaboradora(es) (2009) 

está presente nas afirmações das(os) alunas(os) que trazem a diversidade cultural, étnico-

racial composta majoritariamente por pessoas negras, além do caráter de união e solidariedade 

em contraposição ao estigma existente da marginalização sobre as comunidades favelares. A 

dimensão socioeconômica apresentada por Silva e colaboradora(es) (2009) também encontra 

eco nos discursos das(os) alunas(os). A presença do mercado informal manifesto no 

reconhecimento da presença significativa da população de baixa renda. Já a dimensão 
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ambiental presente no discurso dos sujeitos, encontra eco tanto no perfil sócio-urbanístico 

apresentado por Silva e colaboradora(es) (2009) como também nos estudos apresentados pelo 

IBGE (2013) por meio do reconhecimento das ocupações irregulares e das áreas desmatadas 

na região.  

É dentro destes territórios que são desenvolvidos os projetos educacionais, dos quais 

participam as(os) integrantes dos grupos focais. Assim, no início do encontro, após a 

construção do mural dinâmico, foram realizadas perguntas que buscavam identificar a 

participação ou não das(os) alunas(os) em projetos educacionais fora da escola e suas 

percepções sobre a relevância destes projetos em sua vida pessoal. Os dados levantados foram 

organizados na tabela 11: 

 

Tabela 11 – Importância dos projetos educacionais para as(os) alunas(os) 

Qt 

Nível 

de 

Ensino 

Turno 
Faixa 

Etária 
Sexo Cor 

Atividade 

Cultural 

Tempo de 

Participação 

no Projeto 

Importância do 

Projeto na/para Vida 

02 Médio Mat. 15 F A/N 

Karatê, 

Desenho, 

Dança, 

Violão, 

Turismo de 

Base 

Comunitária 

1 a 2 anos 

Relações Interpessoais, 

Saúde Física e Mental, 

Diversão, Percepção, 

Viver, Perceber e 

Conceber o Bairro. 

01 Médio Mat. 18 M P Karatê 6 meses 

Relações Interpessoais, 

Percepção, Viver, 

Perceber e Conceber o 

Bairro. 
         

02 Fund. Vesp. 15-17 F N 

Futebol, 

Karatê, 

Música e 

Dança 

6 a 10 anos Terapia, Oportunidades 

02 Fund. Vesp. 17-19 M N 

Judô, 

Capoeira, 

Música, 

Dança e 

Artes 

Plásticas. 

2 a 3 anos 

Gosto pela Música e 

Terapia 

 

         

03 Médio Not. 18-31 F P/N 

Maquiagem, 

Valsa, Box, 

Dança, 

Fanfarra e 

Graffiti 

- 

Relações Interpessoais 

Viver, Conviver, 

Perceber as coisas e os 

lugares. 

01 Médio Not. 19 M N - - - 

11 TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Legenda: A (Amarela), N (Negra), P (Parda), Fund. (Ensino Fundamental) 
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Os cursos apontados pelas(os) participantes, em grande parte se concentram nos 

campos das artes e dos esportes, com uma média de tempo de participação nos projetos 

superior a um ano. É importante sinalizar que do grupo, apenas um não tinha participação 

anterior em atividades educacionais fora do espaço escolar. 

Quanto à importância do projeto na/para vida, as(os) participantes do matutino e do 

noturno apontaram a importância das relações interpessoais, do convívio com outras pessoas e 

sobre a oportunidade de reconhecer de forma mais aprofundada ou detalhada elementos da 

própria realidade que os cerca, no entorno das comunidades que habitam, do próprio 

Beiru/Tancredo Neves. Neste sentido, as falas das(os) participantes explicitaram as 

contribuições para o desenvolvimento de aprendizagens voltadas para o trabalho em equipe, 

como afirma Qiyana, “Relacionamentos de amizade”, e Amarela, “Conviver com as pessoas e 

ter trabalho em equipe”. 

Outro elemento de grande relevância é a possibilidade de novas oportunidades. Álex 

afirma que gosta de participar de cursos, inclusive para manter a mente ocupada, entretanto 

ela encontra dificuldades em encontrar cursos abertos em que ela possa participar. Assim, ao 

ser perguntada se os cursos em que participou foram importantes em sua vida, a aluna afirma 

que “sim! Porém eu tento continuar, mas às vezes não tem oportunidade! E então por isso que 

eu penso em fazer Faculdade em alguns deles, pra poder dar oportunidade às pessoas que 

querem!”. 

Esta afirmação nos traz a significação que a aluna tem da importância do curso não 

apenas para si, mas que também para outras pessoas. Neste sentido, Mariana acredita na 

importância destas atividades “porque vai ajudar no crescimento e acredito que hoje a maioria 

dos jovens tão muitos indo “prum” outro caminho. Eu acho que também era uma forma de 

buscar de eles se ocuparem. Porque o tempo vago, aí a mente também fica vazia e acaba até 

fazendo uma besteira”. Cyara complementa: 

Os projetos em si, tanto no colégio, dentro do colégio, quanto fora, ajuda 

bastante. E desses projetos que eu fiz, chegou a ponto de tipo a gente ir "ni" 

algumas comunidades e você ver até os meninos mesmo, como ela falou, da 

boca e tal, a gente passar e eles falar "olha respeita as meninas aí que tão 

fazendo um projeto disso, disso e daquilo". E eu gosto muito, velho, e eu 

gostei bastante! 

 

Também teve grande significação a ampliação da percepção da realidade e do próprio 

contexto também ganhou destaque. Morgana traz uma colocação significativa. Ela afirma que 

passou a enxergar o bairro: 

Com a visão diferente, buscando coisas diferentes a minha própria vida e 

como eu posso mudar a visão do bairro da escola com meus amigos como as 
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pessoas do bairro também pode mudar a visão e que eles têm muito a 

oferecer pra mim além de eu ter que buscar coisas fora em outros lugares. 

 

Além destas relevâncias, também foram apontadas no grupo focal de alunas(os) a 

importância para saúde física e mental, para o lazer e como terapia. 

Os relatos apresentados pelas(os) alunas(os) manifestaram algumas singularidades que 

expressam diferenças entre os três turnos. Os relatos da turma do matutino tinham mais 

elementos voltados para as práticas educacionais e culturais. O vespertino também trouxe 

estes elementos, mas já apresentaram algumas preocupações com problemáticas pertinentes 

ao trabalho. Já a turma do noturno, ainda que também tenha trazido as questões culturais e 

educacionais, apresentou maiores discussões entorno do mundo do trabalho, das violências 

cotidianas vivenciadas nas relações entre o comando do tráfico, a polícia e a população local. 

Devido ao objetivo expresso de investigar aproximações e distanciamentos entre os discursos 

das(os) alunas(os) e professoras(es), não interessa à presente pesquisa o aprofundamento de 

uma análise mais detalhada de forma vertical, dentro do grupo focal 1, entre as(os) alunos dos 

diferentes turnos. A análise do grupo focal com as(os) alunas(os) será horizontal, 

considerando assim, o discurso proferido dentro deste grupo em relação aos discursos dos 

demais grupos analisados.  

Após o encontro com as(os) alunas(os), foi realizado o encontro com os educadores 

sociais. A percepção dos educadores sociais sobre as suas práticas educativas encontra-se na 

tabela 12: 

 
Tabela 12 – Contribuições das atividades desenvolvidas pelos educadores sociais 

Qt 

Tempo de 

atuação no 

projeto 

Cor 
Área de 

atuação 
Contribuições das atividades desenvolvidas 

02 
Entre 15 e 18 

anos 
N 

Música, 

Dança e 

Capoeira 

Educação musical, expressão corporal, autoconhecimento, 

desenvolvimento da autonomia, oportunidade de 

alternativas educacionais e socialização. 

02 TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Legenda: N (Negro) 

 

As atividades ministradas pelos educadores se apresentam no campo artístico e 

esportivo e suas contribuições descritas por eles estão no campo da musicalidade, expressão 

corporal, desenvolvimento pessoal, interpessoal e educacional. 

Cosme descreve suas atividades da seguinte forma: 
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“Algumas atividades no campo da educação, ligada a musicalidade, através 

de uma Instrumentoteca Comunitária e algumas práticas de músicas 

orquestradas. Seja ela de maneira clássica, de maneira popular, religiosa ou 

gospel. Na verdade tudo aquilo que possa contribuir para crianças 

adolescentes e jovens possam ter um sentido na vida através dos 

instrumentos, sendo instrumentos de paz, a gente tá executando.” 

 

Os projetos ministrados pelo educador social Cosme apresentam atividades que 

discorrem de forma crítica sobre a arte, discutindo a sua pertinência e inserção social. Suas 

atividades buscam o diálogo entre diferentes culturas, entrecruzando os saberes populares e os 

hegemônicos. Neste sentido o educador caminha com as “bricolagens” apontadas por Certeau 

(1998) e em movimentos interculturais na perspectiva defendida por Mignolo (2008). Neste 

sentido, a atividade educativa desenvolvida constrói espaços de diálogo entre a música 

chamada clássica e a música popular, utilizando esta metodologia como forma de promoção 

da Paz, ou seja, como estratégia de superação das adversidades cotidianas, trazendo de forma 

horizontal, o encontro entre diferentes culturas. Este movimento encontrado neste trabalho de 

educação social encontra eco ainda nos pensamentos de Bhabha (2005) sobre cultura. O autor 

aponta que a cultura é reinventada nos interstícios culturais, em encontros temporais que 

intercambiam elementos promovendo a (re)criação cultural. Destarte, o trabalho de Cosme 

com crianças e jovens do Beiru/Tancredo Neves, encontra as fissuras pela qual se constroem 

novos elementos culturais por meio da educação musical.  

É importante salientar que neste processo, há o encontro entre diferentes culturas com 

diferentes valores arraigados socialmente em ideologias coloniais que estruturam a 

contemporaneidade. Certeau (1998) ao versar sobre a invenção do cotidiano nos traz a ideia 

da apropriação cultural dos signos e elementos hegemônicos e sua subversão nas práticas 

cotidianas dos populares. Da mesma forma, ao trazer o diálogo horizontal entre as músicas 

chamadas clássicas e populares – sem a sobrevalorização da clássica em detrimento da 

popular – é possível inferir que há a materialização do hibridismo cultural anunciado por 

Bhabha (2005).  

Já o Educador Milton, desenvolve atividades com o Grupo de Capoeira UNICAR 

(União Internacional de Capoeira Regional) há 15 anos. O Educador traz a seguinte descrição: 

A atividade que eu desenvolvo aqui no bairro é a capoeira! Eu trabalho já 

com a capoeira há quase 15 anos, aqui no Colégio Helena Magalhães, do 

qual eu sou responsável atualmente pelo grupo União Internacional de 

Capoeira Regional. Que o responsável geral é o Mestre Saguim que 

atualmente mora na Alemanha, juntamente com meu professor que o 

professor Adriano, né? Que era o mentor, o responsável, também, aqui pelo 

trabalho. Que hoje atualmente também mora na Alemanha. E o meu trabalho 

é justamente esse, é socializar, né? É trazer aqueles meninos que às vezes 

acham que não tem nenhum caminho pra ele na vida e mostrar que a 
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capoeira sim dá esse caminho, né? Pra que eles consigam vencer, pra que 

eles consigam ter determinação. Que a capoeira, ela é vida! A capoeira ela é 

inacreditável, é até inexplicável dizer o que é que a capoeira. Ela nos traz um 

sentimento diferente! De todas as outras artes marciais, eu também sou... 

faço parte de outras artes marciais e nenhuma outra traz essa emoção que a 

capoeira, ela nos traz, né? Vem com várias... vários requisitos como 

musicalidade, né? Trabalha a coordenação motora, é instrumental, né? Toda 

essa parte. Além do nosso físico, né? Porque a gente trabalha nosso físico 

também! Então a capoeira, ela é maravilhosa e eu hoje eu tenho orgulho de 

ser capoeira! Hoje eu tenho orgulho de fazer o trabalho que eu faço dentro 

da minha comunidade, né? E tirar todos os jovens de toda aquela força ruim 

que atrai eles!  

 

A perspectiva que rege o ensino de capoeira apresentada pelo educador social Milton, 

aponta reafirmação da Capoeira, como sendo um instrumento social de luta contra a 

marginalização. No discurso do educador, a Capoeira se expressa como uma forma de 

possibilitar novas oportunidades aos sujeitos das favelas. Partindo da perspectiva de 

interculturalidade apontada por Mignolo (2008) o estudo da capoeira traz grande relevância 

no reconhecimento da identidade e cultura local, e seu protagonismo na sociedade. 

O último grupo focal entrevistado foi com a professora e os professores. Este grupo 

também trouxe sua percepção acerca das próprias práticas desenvolvidas nas salas de aula e 

suas contribuições para o cotidiano discente. A apresentação do grupo 3 segue exposta na 

tabela 13: 

 

Tabela 13 – Contribuições das aulas para o cotidiano discente 

Qt 

Tempo na 

unidade de 

ensino 

Disciplina Contribuições para o cotidiano discente 

03 
Entre 10 e 25 

anos 

Filosofia e 

Matemática 
Criticidade, desenvolvimento da expressão, integração 

sociocultural e cidadania 

03 TOTAL 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

As contribuições apresentadas pela(os) professora(es) discorrem sobre os processos de 

criticidade e das relações inter e intrapessoais, bem como para a sua relação com os direitos e 

deveres em sociedade com base na cidadania. 

Quando perguntada(os) quais contribuições suas aulas trazem para as(os) alunas(os), a 

professora Maria passa a palavra ao professor João, de Filosofia que respondeu: 

Então na sala de aula em filosofia, por exemplo, não posso falar das outras 

disciplinas, é... o falar, o exprimir pensamento, né? O trazer seu, o trazer 

problema lá de fora e esse problema ser citado e você ter a habilidade de não 

excluir esse problema, mas sim tratar e trabalhar ele dentro de um perfil e 
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um conceito que façam que esse aluno se sinta acolhido ele, trouxe o 

problema, alguém abraçou o problema, não na sua totalidade, mas confortou 

com relação ao problema, que em muitos casos a gente tem que fazer isso 

mesmo, confortar, a gente nem sempre a gente tem solução, mas pelo menos 

alguém ouviu, né? Essa questão: "Alguém tem que me ouvir.", né? E na 

filosofia a gente tem que saber ouvir e trazer os teóricos, filósofos, pra dizer 

a ele assim: "Olhe, não é assim bem a vida, a gente vai falar de alguns 

teóricos..." pra tentar amenizar aquele momento que ele vive.  

 

Nesta argumentação, João traz a importância de trazer a escuta sensível para a sala de 

aula, buscando compreender e estabelecer diálogo com as demandas trazidas pelo aluno, 

construindo uma ponte com o mundo exterior aos muros da escola.  

No mesmo sentido apresentado por João, a professora Maria, na área das exatas, 

argumenta trabalhar a partir da perspectiva da etnometodologia, trazendo para as aulas de 

matemática elementos presentes no cotidiano das favelas: 

Então eu sempre tento levar pra esses lados, claro que uma trigonometria da 

vida você tem que fazer uma, né? Relacionar com o urbanismo que você 

falou ai, a questão dos telhados, o uso do triângulo... então levar pra é... 

como é que eu vou dizer? Tentar contextualizar mais com a realidade dele. 

No caso do cultural não tanto pra essa questão da diversão, mas talvez na 

questão do agir dele duran... dentro da sociedade, né? Então eu sempre 

procuro levar, discutir, às vezes a gente fala um pouquinho de matemática e 

um mundão das coisas que tem a ver, pertinência...  

 

Estas argumentações dialogam com a proposta curricular apresentada por Ferraço e 

Carvalho (2012), que defendem a importância do currículo escolar estar concatenado com as 

conversações e narrativas dos sujeitos que compõem o universo escolar.  

É importante frisar que Maria e José trazem ainda que há a dificuldade de superar o 

engessamento existente no currículo da área de exatas, em especial, da matemática para trazer 

elementos cotidianos para dentro das aulas. Entretanto, apesar das dificuldades, o(a) 

professor(a) levam a interdisciplinaridade para as aulas. Neste sentido Maria afirma que: 

Então tem um engessamento natural de certos pontos, né? Da disciplina. 

Agora assim, em termos de integração sociocultural eu poderia dizer que eu 

sempre dou um foco assim voltado pra cidadania, pra matemática na vida 

deles, as questões de utilização de, de dinheiro, as questões de armadilhas do 

comércio, as Black Fridays da vida...  

 

Já José afirma que, além das dificuldades relativas ao engessamento, há a defasagem 

de aprendizagem das(os) alunas(os): 

Já a nossa que é exatas, matemática é um engessamento que geralmente eles 

tem a dificuldades... e eu tenho dois problemas, eu tenho dois mundos 

diferentes, eu tenho o turno vespertino e eu tenho o turno noturno, que são 

duas situações totalmente adversas. O vespertino a interação é profunda, eles 

exploram, e a noite é diferente a noite por mais que você aborde os 
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conteúdos, as coisas práticas e tem as situações de cálculo, de juros do dia a 

dia você percebe realmente que existe o lado da dificuldade.  

 

Nestes depoimentos apresentados por Maria e José, é possível perceber que a escola é 

atravessada por complexidades que vão desde a composição curricular oficial, passando por 

dificuldades como defasagem de aprendizagem que possivelmente estão relacionadas a 

diversos fatores internos e externos da escola. Entretanto, ainda assim, as(os) professoras(es) 

estão em tentativas de diálogos com os contextos sociais, culturais, históricos, econômicos, 

urbanísticos e políticos em que a escola está imersa e faz parte.  

Todas estas exposições acerca das características do bairro Beiru/Tancredo Neves e 

sua identificação com os elementos favelares já discutidos no presente trabalho fornecem um 

esboço da região em que acontece a pesquisa. A explanação sobre os projetos educacionais 

desenvolvidos dentro e fora da escola propicia complementar o delineamento do contexto em 

que as práticas socioculturais são exercidas. Partindo destas questões já é possível aquilombar 

“as quebrada” deste trabalho com as análises das práticas socioculturais que vivificam as 

favelas do Beiru/Tancredo Neves e discutir com as(os) diferentes “ceras” e “cêros” que são as 

vozes desta dissertação, “desembolando” assim “as ideia” que rolam “nas laje” 

epistemológicas insubmissas das comunidades que constituem o Colégio Estadual Helena 

Magalhães. 

 

5.1. Atividade na Laje: As Práticas Socioculturais 

 

As práticas socioculturais apresentadas por Certeau (1998) nos trazem a concepção de 

que é no cotidiano que as relações dos sujeitos com o meio vão sendo tecidas, significadas e 

ressignificadas. O autor nos leva a refletir acerca da ação dos sujeitos e dos grupos sociais 

sobre os elementos culturais já existentes, e em especial, dos grupos subalternizados em 

relação aos elementos culturais hegemônicos que lhes são impostos. Neste sentido os sujeitos 

reinventam os elementos, rituais e informações dispostas, subvertendo-os em seu favor. 

Dentro deste processo, a cultura popular acontece nas fissuras, nas frestas, nos 

interstícios localizados nas fronteiras culturais (BHABHA, 2005). Assim, temos o 

amalgamento cultural como uma consequência do encontro entre diferentes culturas. Estas 

trocas e construções se dão permeados de conflitos, que trazem fortes marcas da herança 

colonial, definindo as relações de hegemonia a partir destas referências (BHABHA, 2005). 

Este conjunto de relações culturais e cotidianas aponta para o multiculturalismo (Hall, 

2006), ou seja, contextos de diversidades culturais em que as diferenças coexistem 
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viabilizadas por estratégias diversas. É nesta conjuntura que o campo de pesquisa se encontra 

imerso, expressando diálogos, conflitos e acordos manifestando as práticas socioculturais das 

favelas do Beiru/Tancredo Neves. A tabela 14 apresenta as práticas socioculturais expressadas 

no grupo focal realizado com as(os) alunas(os) do Colégio Estadual Helena Magalhães:  

 

Tabela 14 – Práticas Socioculturais: Alunas(os) 
Qt Favela Qt Escola 

Matutino: 3 alunos 

3 
Práticas 

educacionais: 

Práticas exercidas 

2 

Projetos 

artísticos no 

cotidiano 

escolar 

Apoio da escola 

Workshops Organização dos próprios 

alunos: Grupos de desenho, 

de dubladores, de teatro. 

Futebol, basquete, skate, rap 

Dança, pagode e rap 

1 Comércio local diversificado 1 

Eventos 

organizados 

pelos alunos 

Halloween 

1 Diferentes atividades laborais 1 
Conj. Arvoredo: espaço de socialização dos 

alunos 

1 Autoconstrução pelos sujeitos do bairro 1 
Organização estudantil informal para dialogar e 

cobrar “justiça” da escola; 

Vespertino: 4 alunos 

2 
Práticas 

educacionais 

Práticas exercidas 

2 

Cursos 

ofertados por 

agentes da 

região 

Capoeira, boxe, dança 

Zumba, o judô, o caratê,  

Paredão, Batalha de Rap, 

Encontro de jovens, de 

skatistas, ciclistas e 

atividades físicas de jovens e 

idosos. 

Espaços de socialização 

Arvoredo, Parquinho 

Dança 
1 

Primeiro emprego normalmente se efetiva na 

região: Mercadinho e Barbearia 

1 Algumas pessoas são “barraqueiras” 

1 Ação ostensiva da Polícia 

Noturno: 4 alunos 

3 
Contexto de 

violência 

Manifestações da violência 

2 
Contexto de 

violência 

Manifestações da violência 

Ações da Polícia e das 

Facções (comandos do 

tráfico) 

Ações das Facções 

(comandos do tráfico) 

Ações das Facções 

(comandos do tráfico) 
Tiroteio fora da escola 

interrompendo a atividade 

escolar Ações ostensivas da Polícia 

2 

Poucas opções 

de lazer na 

região 

Alternativas de lazer 

1 
Graffiti como elemento significativo presente 

também na escola 

Praça do ACM, batalhas de 

Rap, Partido Alto 

Ambientes fechados 

(Residências, Pizzarias) e 

Paredão 

1 Arte como forma de subsistência 

1 Depredamento do patrimônio público 

1 
Meios de recorrer à justiça: Polícia, Comando 

do tráfico, “oração”; 

1 Mães passam o dia fora a trabalho; 

1 Falta de conhecimento dos serviços públicos 
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1 
Práticas 

educacionais 

Rap, Valsa, Capoeira, Boxe, 

MuayThai e Fanfarra 

Total de alunos entrevistados: 11 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

As práticas socioculturais que foram apreendidas no grupo focal com as(os) alunas(os) 

trazem elementos constituintes de práticas educacionais e de outras, que juntas, compõem o 

cotidiano das favelas do Beiru/Tancredo Neves.  

No que tange às práticas educacionais foram citadas as seguintes atividades: 

Workshops, Futebol, Basquete, Skate, Rap, Dança, Pagode, Rap e Batalha de Rap, Zumba, 

Judô, Caratê, Paredão, Encontro de jovens, ciclistas e atividades físicas de jovens e idosas(os), 

Valsa, Boxe, Muay Thai e Fanfarra. Estas diferentes atividades são desenvolvidas em 

diferentes contextos e espaços, seja dentro de espaços privados ou públicos, elas contribuem 

para a mobilização da vida social e cultural da região. 

O conjunto destas atividades culturais desenvolvidas na região reafirma as concepções 

teóricas apresentadas no presente trabalho a partir de Certeau (1998), Bhabha (2005), Hall, 

(2006) e Mignolo (2008). A diversidade cultural se cruza nas práticas socioculturais exercidas 

no cotidiano. São diferentes atividades que atendem a diferentes sujeitos, participantes de 

diferentes culturas, mas que dialogam entre si partilhando os mesmos espaços. Ekko afirma 

que:  

Tem grupos de pessoas que jogam bola, basquete, skatistas é... grupos de 

rap, é... e geral pessoas que estão ali se dando bem o tempo todo, sabe? 

mesmo que elas não fiquem juntas elas se dão ao respeito de estarem juntas. 

 

Outras(os) participantes dos grupos focais com as(os) alunas(os) também apontaram 

outras atividades. Cyara, afirma que “tem capoeira no bairro. Tem o boxe, tem Muay Thai... E 

também tem fanfarra, que também é bom, que influencia aqui no bairro.” O grupo de Fanfarra 

citado por Cyara e os Workshops cidados por Qiyana são desenvolvidos no Centro de 

Integração Familiar (Ceifar), ONG que promove diversas atividades culturais e educacionais. 

A instituição presta ainda serviços de assistência social para as comunidades do entorno. De 

acordo Qiyana o Ceifar “é entupido de coisas diferentes como aulas e Workshops e monte de 

coisa”. 

Além destas descrições, os murais dinâmicos também elencaram outros elementos que 

compõem as atividades socioculturais e que corroboram com o que fora dito no grupo focal. 

A figura 27 representa alguns destes elementos, resultado da dinâmica no grupo focal 1 (A, B 

e C) que envolveu os murais e a entrevista semi-dirigida, já ilustrados e apresentados na 

metodologia: 
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Figura 27 – Características socioculturais das favelas conforme mural dinâmico 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

As práticas socioculturais educacionais na região se desenvolvem, em parte, na região 

do Parquinho e do Arvoredo, conforme aponta Hoseok: 

Ali na frente da delegacia no parquinho, que alguns skatistas vão lá e outros 

fazem Trap! Uns fazem rima lá, dia de domingo aí eles deu nome de 

"Batalha do P" por causa do parquinho, e eles faziam batalha lá! Alguns se 

divertem lá, brincando andando de bicicleta, de skate, como você, porque lá 

tem uma pista de skate... Lá no Arvoredo alguns jovens vão pra conversar ou 

pra ficar lá porque lá tem uns negócio pra malhar! Vários senhores e 

senhoras de idade vão lá malhar também, tem aqueles negócio que a 

Prefeitura colocaram lá, e...  

 

O Parquinho localiza-se próximo ao Posto de Saúde e à Delegacia de Polícia Militar. Nesta 

mesma região existe também um grande movimento de comércio, com um dos grandes 

marcados da região, lojas de roupas e uma feira. A região identificada pelas(os) alunas(os) 

como “Parquinho” conta com dois pequenos parques infantis, uma quadra poliesportiva e uma 

Características 

Socioculturais das 

Favelas 

Religiosidade: 

Cristianismo e 

Candomblé 

Compartilhamento 

Cultural pelo Coletivo 

de Jovens: 

Coletivo de Música e de 

dança e sua diversidade; 

Coletivo de Graffite. 

Linguagem e 

expressão: 
Gírias e diversidade 

estética vestiária. 
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pista de skate. Esta pista é toda caracterizada com Graffitis feitos por pessoas da própria 

região do entorno. As figuras 28 a 31 representam a região do Parquinho: 

Figura 28 – Pista de skate 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 29 – Quadra poliesportiva 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 30 – Parque infantil 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 31 – Feira na região do Parquinho 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

Outro espaço de socialização apontado pelos participantes dos grupos focais de 

alunas(os) foi o Arvoredo. O Conjunto Arvoredo é um condomínio constituído por prédios, 

aberto à comunidade do bairro e que, inclusive é acesso para o Loteamento Bela Vista que é 

parte integrante do Bairro do Beiru/Tancredo Neves (o loteamento fica atrás do condomínio). 

No Arvoredo encontramos uma quadra poliesportiva, dois campos de futebol de terra, dois 

pequenos parques e dois conjuntos de equipamentos para atividades físicas. O condomínio 

tem também um comércio de entretenimento que concentra bares, restaurantes e lanchonetes. 

O Arvoredo conta com dois espaços cobertos para desenvolvimento de atividades como 

capoeira e caratê, dentre outras atividades. As figuras 32 a 41 trazem imagens do Conjunto 

Arvoredo: 
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Figura 32 – Conjunto Arvoredo 

 
Fonte: Google Earth

23
, legenda do autor (2020) 

Legenda: 1 – entrada do condomínio; 2 – campo de terra; 3 – quadra poliesportiva; 4 – parquinho e 

equipamento de musculação; 5 – campo de terra; 6 – parquinho e equipamento de musculação; 7 – fim 

de linha dos micro-ônibus. 

 

Figura 33 – Entrada do Conjunto Arvoredo

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 34 – Via principal do Conj. Arvoredo 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 35 – Campo de terra na entrada do 

Conjunto Arvoredo 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 36 – Campo de terra na região central do 

Conjunto Arvoredo 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

                                                           
23

 Disponível em: <https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-

12.94066708,-

38.44747794,60.98863432a,821.13126189d,35y,0.00000001h,44.96994832t,360r/data=CigiJgokCTafg8NR0yn

AEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA>. Acesso em: 23 jun. 2020. 

https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.94066708,-38.44747794,60.98863432a,821.13126189d,35y,0.00000001h,44.96994832t,360r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.94066708,-38.44747794,60.98863432a,821.13126189d,35y,0.00000001h,44.96994832t,360r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.94066708,-38.44747794,60.98863432a,821.13126189d,35y,0.00000001h,44.96994832t,360r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.94066708,-38.44747794,60.98863432a,821.13126189d,35y,0.00000001h,44.96994832t,360r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
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Figura 37 – Quadra poliesportiva do Conjunto 

Arvoredo 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 38 – Fundo da quadra poliesportiva do 

Conjunto Arvoredo

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 39 – Parquinho e equipamento de 

musculação do Conjunto Arvoredo 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 40 – Prédios da região central do 

Conjunto Arvoredo 

 Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 41 – Parquinho e aparelho de musculação do final de linha do Conjunto Arvoredo 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 
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A diversidade cultural presente nas práticas educativas encontra-se também nas 

demais práticas cotidianas. Morgana afirma que:  

E aí a favela ela tem isso! Tem... Vai ter as pessoas que vão produzir o rap, 

é... A dança, o pagode, vai ter as pessoas que você... Os comerciantes que 

vão vender vai ter as donas de casa, vai ser, vai ter as quem construiu, os 

pedreiros que fez os... As favelas, que amontoou as casas, que fez as 

invasões. Então é um conjunto de coisas, um conjunto de pessoas que não 

necessariamente são iguais. 

 

Esta diversidade caminha na lógica das diversidades presente nas individualidades que 

compõem o tecido social (CERTEAU, 1998), bem como da diversidade entremeada por 

diferentes culturas que coexistem em um espaço multicultural (HALL, 2006) por meio de 

estratégias que possibilitam a interculturalidade (MIGNOLO, 2008). Este cosmo multicultural 

reflete a dimensão sociocultural da favela descrita por Silva e colaboradora(es) (2009) ao 

afirmar que “as diferentes manifestações culturais, artísticas e de lazer na favela possuem um 

forte caráter de convivência social, com acentuado uso de espaços comuns, definido uma 

experiência de sociabilidade diversa do conjunto da cidade” (SILVA et al, 2009, p. 97) 

Assim, das atividades cotidianas que dão vida às favelas do Beiru/Tancredo Neves, 

foram citados pelas(os) alunas(os) que participaram do grupo focal o comércio local 

diversificado, diferentes atividades laborais, edificações são autoconstruídas pelos sujeitos do 

bairro, primeiro emprego normalmente se efetiva na região: mercadinho e barbearia, algumas 

pessoas são “barraqueiras”, ou seja, pessoas que fazem “escândalo”, ou que falam alto como 

se estivesse brigando com as demais, mas de forma chamativa... 

Neste sentido Qiyana afirma que “Tem aquele comércio enorme, que eles são vários 

vendedores ambulantes e feiras e mercados e lojas de roupa”. A região de maior concentração 

da vida comercial do bairro é o Largo do Anjo Mau. O Largo está registrado nas figuras 42, 

43 e 44 por três diferentes ângulos:  

Figura 42 – Largo do Anjo Mau 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 43 – Largo do Anjo Mau 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 
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Figura 44 – Largo do Anjo Mau 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Ao argumentar sobre as opções de trabalho e a relação que as pessoas das favelas têm 

em relação ao trabalho, Aristóteles afirma que: 

Em relação ao trabalho, do que o pessoal trabalha por aqui, geralmente os 

jovens botam currículo em mercadinho, ou trabalhar em barbearia, que são 

mais fácil de ser acolhidos, entendeu? São mais fácil de serem solicitados e 

tal... Não exige muita escolaridade. (...) o pessoal da favela é correria, 

entendeu? Gosta de correr atrás, não fica parado! 

 

Nas comunidades favelares, a busca por trabalho, a luta por sobrevivência é uma 

problemática profunda de raízes históricas. Neste contexto, por exemplo, as mães são forçadas 

a passar o dia fora de casa a trabalho. Segundo Mariana “muitas mãe de famílias, que elas 

acorda cedo, quatro, cinco da manhã, voc... (...), chega de noite passa no mercado compra seu 

pão, leva honestamente "pá" sua família. Há também casos em que as crianças precisam 

trabalhar para “interar” a renda familiar. Na organização dos murais, momento que antecedeu 

os grupos focais, ao descrever sua percepção sobre a dimensão socioeconômica da favela, foi 

descrito por um participante que: 

A maior parte das pessoas que moram na favela e algumas não têm emprego 

de carteira assinada ou um emprego fixo. Pouca parte tem e ainda assim não 

dá para quase nada porque a maior parte tem muitos filhos que não têm 

capacidade para poder sustentar. É triste, porque algumas crianças já 

começam a trabalhar antes mesmo de estudar, porque a necessidade do 

dinheiro é maior do que a do aprendizado. 

 

São muitas as estratégias e caminhos adotados para a geração de renda na região. 

Durante a construção do mural, ao relatar suas percepções sobre a dimensão sociocultural das 

favelas, os alunos falaram tanto sobre o comércio formal, quanto o informal e ainda sobre a 

participação do tráfico de drogas na movimentação econômica local. A figura 45 representa 

algumas destas percepções: 
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Figura 45 – Características socioeconômicas conforme mural dinâmico  

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Nas relações destas informações temos uma gama de práticas socioculturais que 

corroboram com as perspectivas aqui apontadas. A criatividade é apontada como elemento na 

busca por alternativas de provimento do próprio sustento, a arte e a cultura são também 

elencadas. Também no sentido da busca por alternativas, infelizmente, o tráfico de drogas se 

torna uma alternativa que, inclusive é vista como elemento relevante na movimentação 

econômica do bairro. Mariana, já durante a discussão do grupo focal, afirma que: 

E assim, o tráfico, é lógico que eles vão comer, vão beber, às vezes tem uns 

meninos que ficam: "compre ali uma merenda, que eu tô aqui na larica!" 

Então vai ali, dá um dinheiro pra menina, então, aí a menina vai e compra os 

lanche, compra não sei o quê, enfim... Refrigerante, então eles passam a 

tarde ali merendando. É então que eles mandam o dinheiro deles pra o 

mercado. Pra o depósito. Então assim, o dinheiro circula sim do tráfico, mas 

no meu haver, a maioria é dos pais e das mães de família. 

 

Características 

Socioeconômicas 

das Favelas 

Comércio local 

diversificado: 

Mercados, Feiras, 

Camelôs, Lanchonetes, 

Barbearia e Salão de 

Beleza, Lava Jato, Rifa e 

Artesanato. 

Condições 

socioeconômicas: 

Famílias de baixa e média 

renda. 

Luta por subsistência:  

Trabalho formal e 

informal; 

Tráfico como alternativa; 

Trabalho infantil; 

Trabalhos artísticos. 
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Já outros caminhos inventivos utilizam-se dos códigos culturais de forma subversiva 

para prover o sustento da família. Cyara traz um destes exemplos em seus relatos: “Tem uns 

amigos meus mesmo que fazem poesia em ônibus, que é muito Top, que é muito legal!” 

Esta luta por sobrevivência se assenta no contexto da dimensão sociopolítica descrito 

por Silva e colaboradora(es) (2009) que define a favela como espaço onde a escassez por 

investimentos no mercado formal se relaciona com altos índices de subemprego. Entretanto, 

este quadro também aponta para as buscas por estratégias alternativas, caminhos silenciosos 

que subvertem a ordem dominante. As poetizas e os poetas que estão nos coletivos em sua 

luta por sobrevivência, estão ao mesmo tempo levando uma arte reconhecidamente letrada, a 

poesia, para os populares, mas poesias essas que são gritos da luta antirracista e notadamente 

contrárias às lógicas de dominação social. A poesia “A revolta de tia Anastácia” de Giovane 

Sobrevivente, hoje, um clássico entre os poetas negros soteropolitanos, conhecida em diversos 

sarais de poesia negra, poesia marginal nas favelas de Salvador, é também comumente 

recitada em ônibus pela cidade, enquanto as pessoas estão indo e vindo dos seus trabalhos, 

cansados e explorados: 

A revolta de Tia Anastácia 

 

Tia Anastácia está revoltada 

Tia Anastácia está revoltada 

Tia Anastácia está revoltada 

 

Hoje eu estive com Tia Anastácia 

Ela me disse que está muito revoltada 

Porque o Sítio do Pica pau Amarelo está tirando ela como otária 

Ela faz os bolinhos e Dona Benta recebe a medalha 

Tia Anastácia está revoltada 

Tia Anastácia está revoltada 

Tia Anastácia está revoltada 

 

Farinha de trigo tem que ser 

Tia Anastácia 

 

(SOBREVIVENTE, Giovane. A revolta de Tia Anastácia, In: 

SOBREVIVENTE, Giovane. Melanina. Coisa Forte Produções, 2015. Faixa 

06.) 

 

As poesias proclamadas nos coletivos trazem o combate ao racismo, ao sexismo, o 

machismo, a LGBTfobia e o elitismo, trazendo a linguagem popular, o dialeto e a estética das 

favelas para promover reflexões acerca dos contextos de explorações a que somos 

sumariamente submetidas(os). Estas discussões se encaixam nas perspectivas das Pedagogias 

de Favelas (AROUCA, 2017) que propõem a luta contra toda e qualquer forma de opressão. 
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São poesias como estas que são também recitadas nas batalhas de rap no Parquinho, e em 

outros espaços nas favelas de Salvador, sendo parte da difícil luta pelo direito a 

entretenimento nas “quebradas” e “baixadas”. 

Neste sentido, as dificuldades encontradas nos cotidianos das favelas não dizem 

respeito apenas às questões relacionadas à fonte de renda e de provimento do alimento 

familiar. As necessidades são muitas e o entretenimento é também atravessado por 

dificuldades diversas, conforme fora expresso no grupo focal 1:  

A gente vai mais pra fora do nosso bairro do que achar dentro daqui mesmo. 

As praças que tem aqui a gente acha alguma coisinha ali ou outra, tipo a 

praça do ACM (localizada na Estrada das Barreiras, região do entorno do 

bairro) mesmo de vez em quando tem umas batalhas, aí tem uns partidos. 

 

A gente não tem o lazer no bairro, o lazer no bairro da gente é casa. Ou a 

casa ou uma pizzaria que a gente vai, mas mesmo assim é arriscado a "rente" 

sair pra rua "rente" nem no colégio a gente tem um lazer pra poder estudar. 

Um tempinho atrás ocorreu um fato que a gente tava na sala e no outro lado 

tava tendo tiroteio e teve que todo mundo sair da escola.  

 

Esses relatos trazem a escassez de opções enquanto aparelhos ou políticas de 

entretenimento na região. Os parques são poucos e pequenos. Lugares como jardins, bosques, 

ciclovias, áreas para piquenique, ou outras atividades de lazer no bairro são poucos ou 

inexistentes. 

No grupo focal com as(os) alunas(os) foram citadas como exemplos as ações na Praça 

do ACM (região do entorno do Beiru/Tancredo Neves, mas fora do bairro), as batalhas de 

Rap, o Partido Alto, festas em ambientes fechados (Residências, Pizzarias) e o Paredão.  

É importante frisar que, além das poucas opções de lazer na região, as opções 

existentes são ainda atravessadas pelos contextos de violências, como fora citado por Amarela 

(Grupo Focal 1). 

Uma atividade citada e que apresenta grande representatividade na cultura das Favelas 

de Salvador são os Paredões.  

Nas praças e nos largos das periferias, os “paredões” são encontros 

realizados pelas (os) jovens, motivados por potentes sons de carros, onde 

buscam socialização e diversão e ressignificam os espaços, transformando 

lugares excluídos em espaço de lazer. Como explicam as (os) educandas (os) 

do Grupo Focal I, os paredões são espaços de disputa de som e de dança. 

Apesar de serem reproduzidos diferentes estilos musicais, nos paredões 

ouve-se predominantemente músicas de pagode e de funk. Os paredões são 

espaços muitas vezes controversos, pois ao mesmo tempo em que são 

espaços para diversão, vez ou outra são alvo de críticas. Seja pelas músicas 

reproduzidas que depreciam as mulheres, seja pelo envolvimento de alguns 

traficantes em alguns momentos, seja pelas ações invasivas da polícia nestes 

espaços. (AROUCA, 2017, p. 39). 
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Objeto de discussões e palco de contradições, as festas de Paredões são alternativas de 

lazer criadas pela própria comunidade favelar. Funcionam como respostas às ausências do 

Estado no que tange às demandas por entretenimento nas favelas. Nestes eventos, organizado 

espontaneamente pelos populares, ou marcados previamente e organizados por terceiros, 

usam-se carros particulares com grandes equipamentos de sons tocando músicas em volume 

muito alto. O evento, muitas vezes, conta com a participação do comando do tráfico, apesar 

disto, não necessariamente é um evento das(os) traficantes, ou por eles patrocinado (ainda que 

sejam também relatados casos em que o comando financia os Paredões). Em geral, a 

comunidade que é adepta do estilo de música, dança e estética movimenta o evento. Neste 

sentido são pais e mães de família, dançarinas(os), trabalhadoras(es), estudantes e uma 

variedade de pessoas, de diferentes padrões que participam dos paredões. Os Paredões, que 

para muitos são válvulas de escape e espaços de diversão e socialização, são também a 

oportunidade de produção de renda para outras(os). Muitas(os) comerciantes aproveitam o 

evento para fazer girar seus produtos.  

Algumas e alguns participantes do grupo focal, ao falar das opções de entretenimento 

apontaram os paredões como parte de suas atividades de lazer. Amarela afirma que: “eu sou 

uma pessoa supertranquila, mas quando eu tô afim de ir pra minha curtição eu vou pro meu 

paredão! Eu vou pra escutar, eu também me divirto!”. 

Entretanto, devido ao som alto, as danças, às músicas (uma parte delas, misóginas, 

agressivas e pornográficas) e ao provável consumo de drogas nos eventos, muitas pessoas são 

contrários aos Paredões e denunciam à polícia, que normalmente age de forma hostil e, não 

raro, com excesso de violência. Normalmente a polícia encerra o evento, apreende os 

equipamentos sonoros e dispersa as(os) participantes. Já presenciei situações, com a chegada 

da polícia, na surdina, atirando bombas de “efeito moral” e dando tiros (para cima ou de bala 

de borracha) sem qualquer aviso prévio... 

As(os) participantes trazem relatos dos excessos presenciados nos Paredões: 

Eu tava aqui no Arvoredo e aí o policial chegou atirando com aquelas balas, 

de borracha! E aí o spray garrou bem no meu olho, eu pensei que ia ficar 

cega! Meu amigo chegou, olhou pra ele e falou assim: "tem pessoas direitas 

aqui, não precisa o senhor chegar assim!" Ele bateu no meu amigo porque o 

meu amigo foi reclamar com ele, porque ele tinha jogado spray de pimenta 

bem no meu rosto! 

 

Minha prima me fez assim: "prima, vou ali no paredão". Aí eu: "ó só vou 

tomar duas latinha e venho embora, porque eu tô com dinheiro de rifa", eu 

tava passando rifa na época... Quando eu tava lá que tinha... Que tava na 

primeira latinha, os polícia já chegaram e descia dando tiro, pra cima! 

Escutando os tiro "Plá, plá, plá, plá!!!" Aquela agonia! Aí eu corri por bala, 
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com lanchonete, né? Com lanchonete, eu corri prum...é... os policiais puxava 

assim as menina, ó? E dando Pau. 

 

Mariana ainda completa afirmando que “o rapaz que tava comigo, ele pegou a mochila 

do rapaz, ele com a... começou a tirar as coisas da mochila do rapaz e jogando no chão! O 

rapaz trabalhador?!” Apesar da violência de que são alvos, os Paredões resistem nas favelas. 

Para Hoseok “alguns paredões e algumas pessoas se incomodam com isso, chama a polícia, aí 

a polícia aparece lá, mas só que o povo é ousado e volta a ficar de novo!”. 

A “ousadia” do povo manifesta a ressignificação cultural e a subversão destes frente 

aos ditames regulados pela lei e valores oficiais do Estado, alinhados com as verdades da 

cultura dominante. A resistência dos Paredões parecem se alinha às ressignificações das 

regras e espaços impostos pelo opressor: Certeau (1998) afirma que: 

Falando de modo mais geral, uma maneira de utilizar sistemas impostos 

constitui a resistência à lei histórica de um estado de fato e a suas 

legitimações dogmáticas. Uma prática da ordem construída por outros 

redistribui-lhes o espaço. Ali ela cria ao menos um jogo, por manobras entre 

forças desiguais e por referências utópicas. Aí se manifestaria a opacidade da 

cultura “popular” – a pedra negra que se opõe à assimilação. O que aí se 

chama sabedoria, define-se como trampolinagem, palavra que um jogo de 

palavras associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de saltar no 

trampolim, e como trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de 

driblar os termos dos contratos sociais. Mil maneiras de jogar/desfazer o 

jogo do outro, ou seja, o espaço instituído por outros, caracterizam a 

atividade, sutil, tenaz, resistente, de grupos que, por não ter um próprio, 

devem desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações 

estabelecidas. Tem um “fazer com”. Nesses estratagemas de combatentes 

existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as regras do 

espaço opressor. (1998, p. 79) 

 

Os Paredões devem ser pensados de forma crítica e suas manifestações entendidas 

como fenômenos sociais em que há, sim contradições e problemas a serem discutidos, como a 

violenta desvalorização das mulheres, sobretudo as negras, por exemplo (lógica que e alinha 

com os padrões hegemônicos do patriarcalismo branco ocidental), dentre outras 

problemáticas, mas que também sua existência se calca numa efervescência cultural e 

identitária de jovens de comunidades favelares, em sua maioria negras(os), destituídos de 

diversos direitos, por serem parte dos grupos prejudicados pelos acordos políticos de 

favorecimento às elites. Os Paredões, por serem uma “afronta” ao sistema cultural dominador, 

são alvos de expressivas violências, manifestas de diferentes formas. Uma delas é a força 

policial. 

A violência atravessa as favelas de forma visceral, expondo as entranhas das políticas 

públicas destinadas aos grupos prejudicados pelas relações paternais do Estado para com as 
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elites. A violência acontece e se reproduz em meio ao vazio deixado pelo Estado, se 

expressando nas conflituosas, paradoxais e dualizantes relações entre a população, a polícia e 

o comando do tráfico. Conflituosas por natureza das relações de poder que as atravessam; 

Paradoxais por terem forças contrárias, como a ordem e o caos, a submissão e a 

insubordinação, sendo a aparente razão da sua existência; e dualizantes por terem forças 

opostas que se sobrepõem ambas sobre a população, sendo ambas compreendidas como 

positivas e benéficas ao mesmo tempo em que são também compreendidas como negativas e 

maléficas. Ambas regulam pelo bem estar e impõem diversas formas hediondas de opressão à 

população. Este perverso contexto em que a população das favelas está imersa é expressada 

em músicas comumente escutadas nas quebradas e vielas: 

Eu vejo na televisão 

A tropa invadindo o complexo do alemão 

Eu leio nos jornais, novas notícias de guerras mortais 

Eu vejo muita corrupção 

Enquanto irmão, mata irmão 

O bonde dos amigos invadindo 

O bonde dos irmãos 

(BENTES, Helio. O que eu vejo, 2010. Disponível em: 

<https://www.letras.mus.br/ponto-de-equilibrio/1306466/> Acesso em: 18 

mai 2020) 

 

Sou camelô, sou do mercado informal 

Com minha guia sou profissional 

Sou bom rapaz, só não tenho tradição 

Em contrapartida sou de boa família 

Olha doutor, podemos rever a situação 

Pare a polícia, ela não é a solução, não 

Não sou ninguém, nem tenho pra quem apelar 

Só tenho o meu bem que também não é ninguém 

Quando a polícia cai em cima de mim 

Até parece que sou fera 

 (GOMES, Edson. Camelô, 1997. Disponível em: 

<https://www.letras.mus.br/edson-gomes/107970/>: Acesso em 18 mai 

2020) 

 

Chega pra lá com esse refrigerante de laranja 

Chega pra lá com essa pulseira prateada 

Chega pra lá com esse negocinho que arde o olho 

Tá todo mundo aqui no mesmo bolo 

Mão na cabeça pra quê? 

Me explica aí, seu doutor 

Se eu tô passando na boa 

Você vai, também vou 

Peça licença, meu velho! 

Ninguém aqui é invisível 

Siga na paz, que eu também tô indo 

É no respeito e no limite! 

A favela tá avisando 

https://www.letras.mus.br/ponto-de-equilibrio/1306466/
https://www.letras.mus.br/edson-gomes/107970/
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Pra não ter disse me disse 

(KANNÁRIO, Igor. Disse me Disse, 2018. Disponível em: 

<https://www.letras.mus.br/igor-kannario/disse-me-disse/> Acesso em: 18 

mai 2020) 

 

As letras relatam a violência policial. O fragmento da poesia “O que eu vejo”, música 

de uma banda de reggae carioca, encontra eco no contexto soteropolitano. A poesia “Camelô” 

de Edson Gomes, poeta cachoeirano data dos anos 1990 e se faz atual nos dias de hoje. Igor 

Kannário, figura controversa, autointitulado príncipe do gueto e legitimado por muitos da 

periferia, traz em “Disse me disse” denúncias das ações que se aplicam a ações policiais em 

festas de largo de público majoritariamente favelar. Estes discursos proferidos pelos artistas 

encontram seus reflexos na fala de Cyara: 

Eu acho que isso é mais nas favelas, porque os Paredões acontecem mais nas 

favelas. Entendeu? Em outro lugar já é mais show, esses negócio que eles 

vêm abordando “mais ou menos”. Às vezes a gente vai, não tem como a 

gente falar da polícia e dos meninos, mas é como eu falei, a gente sente mais 

confortável com os meninos, porque conhecem a gente, do que com eles que 

vem de fora, pô! 

 

Este relato abre precedentes para discutirmos outra problemática nos contextos 

favelares: a relação entre três agentes que interagem nas favelas: os comandos do tráfico 

(facções), a polícia e as populações locais. 

A fragilizada relação com o Estado deixa lacunas que são preenchidas pelo comando 

do tráfico, que acabam assumindo em parte o papel de regulador das leis e das relações nas 

favelas.  

Ao ser perguntada se o comando do tráfico assume o papel de júri nas favelas, Cyara, 

afirma que: “Eu acho que mais ou menos... eu acho que eles (o comando do tráfico) tão 

acabando tendo essas responsabilidade mesmo, principalmente em muitas favelas, eu não sei 

se lá também, mas eu vejo que em muitas eles tão tendo esses peso aí mesmo!” 

Neste contexto, ainda que muitas famílias recorram ao Estado na busca por justiça, é 

comum que as pessoas recorram ao poder paralelo para resolver seus problemas como furto, 

assédio, violência doméstica ou ainda problemas interpessoais com vizinhas(os). Mariana, por 

exemplo, ao sofrer perseguição devido a sua orientação sexual, foi aconselhada a procurar o 

comando do tráfico: 

E aí a minha prima "ô Manuxa, fala com os menino da comunidade, pra 

fazer e acontecer". Eu digo, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, 

porque o tiro pode sair pela culatra, entendeu?  Porque esse povo quando 

mata, faz e acontece, depois quer vir atrás de quem mandou. E aí? Eu disse 

que não. Eu tipo, nascida e criada aqui não vou sair daqui corrida por causa 

de ninguém. Eu vou orar, eu vou pro joelho, e vou te falar uma coisa, gente, 

https://www.letras.mus.br/igor-kannario/disse-me-disse/
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aqui, não tem coisa melhor do que você orar pelo seu inimigo, porque seu 

inimigo ele cai. 

 

Mariana expressa sua desconfiança em relação ao comando do tráfico, por saber que 

seus julgamentos não são justos, pois partem de suas limitadas percepções e compreensões 

acerca dos acontecimentos. Condição que muitas vezes mantém relações de dependência e 

favor, prendendo as famílias que solicitam ajuda ao comando do tráfico.  

Outro ponto de grande relevância nesse processo é que o julgamento normalmente é 

injusto e a pena, além de brutalmente violenta, pode ainda ser aplicada à inocentes: 

Teve uma vez que teve uma briga lá na rua mesmo que aí eles não 

procuraram saber o certo ou o errado! Simplesmente ouviram a conversa e aí 

bateram na pessoa! (...) Os meninos! Sim! Porque eles não procuraram saber 

direito o que tinha acontecido, bateu, sendo que a pessoa não tinha feito 

nada, só foi uma conversa, entendeu? 
 

Por um lado o comando do tráfico é ao mesmo tempo, júri, carrasco, opressor e 

regulador, o Estado, que por meio da polícia, faz das favelas palco de insanas ações 

desumanizantes. Não importa quem esteja no caminho. Amarela relata que: 

Eu presenciei cenas que eles chegaram lá na minha rua e os meninos não 

tava nem lá e eles chegaram lá na minha rua atirando e garrou numa criança! 

Eu achei isso um absurdo! E tipo assim, eles mataram... Ele matou uma 

pessoa! Eu sei que a pessoa não é inocente, mas era como se fosse da minha 

família, porque ele chamava a minha mãe de mãe! Então eu presenciei a 

cena. Não presenciei assim de frente, mas eu presenciei. Ele pulou dentro da 

casa de uma pessoa inocente... O policial, e matou a pessoa dentro da casa de 

uma pessoa inocente que não tinha nada haver! 

 

A população local está exposta à violência e às perseguições que acontecem em 

períodos de guerra entre facções, ou nas incursões policiais nas quebradas. O resultado disto é 

o cerceamento da liberdade e o risco iminente de uma tragédia maior. Nesse sentido, Mariana 

traz o contexto de sua rua: 

O povo fala que ela é rota de fuga. Rota de fuga! Várias vezes lá na rua, uma 

das ruas dá em outras duas ruas... A minha volta, aí o que que acontece? Eu 

simplesmente, já tive que abrir a porta correndo, pra entrar, entendeu? A 

minha porta tem que sempre andar fechada. 

 

Quando perguntada sobre a razão das fugas, Mariana responde: “Fugindo da polícia, é 

isso mesmo, aí tem a correria com as armas na mão, e tipo assim, na correria é assim, pode ser 

uma bala! Que pode te atingir de toda forma...”. Strozemberg afirma que: 

Ao ter-se a favela marcada pela dominação de grupos armados, ou não, 

estabelece-se um padrão de relacionamento marcado pela restrição e 

opressão. Não se sustentam processos democráticos quando sujeitos 

armados, por menor que seja sua representatividade, detém poder de decisão. 

(2009, p. 69) 
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Nas favelas o cerceamento do direito de ir e de vir é em virtude tanto das ações do 

comando do tráfico, em função das guerras entre diferentes facções, como em virtude das 

ações policiais em sua guerra contra as(os) traficantes. Neste sentido a violência nas favelas é 

a violência dirigida à população negra no Brasil. Santos (2014) aponta que: 

Em todos os estados brasileiros está sendo praticada a pena de morte “legal” 

por meio do uso da força e poder de polícia que lhe confere a lei, negando ao 

indivíduo o principal direito humano, o direito à vida. Salvador insere-se 

neste contexto pois, mesmo sendo a cidade mais negra fora da África, 

contempla as situações apresentadas de desigualdades raciais e sociais (...) 

Quando se confronta a maioria da população afrodescendente vivendo nas 

periferias, em condições negativas à cidadania, de um lado, enquanto do 

outro, uma minoria branca ocupa áreas privilegiadas, com acesso aos 

equipamentos públicos e às tecnologias na terceira metrópole brasileira mais 

negra e de maior racismo (SANTOS, 2014, p. 27) 

 

Os relatos apresentados ilustram a argumentação de Santos, evidenciando a 

necessidade da construção de Pedagogias de Favelas, com perspectivas emancipadoras, 

críticas, descolonizadoras, com o objetivo de contribuir para o reconhecimento da importância 

da implicação de todos, na luta por equidade social, pelo fim da violência contra as favelas, 

contra nosso povo preto! 

Dentre as dificuldades cotidianas elencadas pelos alunos, o contexto de violência se 

encontra dentro de uma lógica de desamparo do Estado frente aos povos marginalizados nas 

favelas, sejam estes estudantes, trabalhadores autônomos, “fichados” em firmas, em “casas de 

família”, no tráfico ou mesmo desempregados. Neste sentido, o desamparo do Estado também 

emergiu por meio de outras narrativas identificadas de formas mais veementemente no mural 

dinâmico, na descrição da dimensão sociopolítica das favelas, foram apontadas repetidas 

vezes a oferta inadequada de serviços públicos na região. Os pontos apresentados no grupo 

focal estão representados na figura 46: 
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Figura 46 – Características da infraestrutura das favelas conforme mural dinâmico 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

As problemáticas representadas na figura acima caminham junto a outro ponto 

elencado durante os grupos focais: a falta de conhecimento acerca dos serviços públicos por 

parte da população local. Cyara traz um relato em que, por desconhecimento dos processos 

pertinentes ao atendimento das unidades de saúde da região, usuários criam problemas 

exigindo serviços específicos em locais que não atendem tais demandas: “Se for, tipo, unidade 

de direito da família, como tem aqui em cima, não é pra atender casos graves assim! Aí o 

povo chega lá na agonia, quer bater em médico, e não sei o que, não sei o que, e nem sabe 

direito do que é”. Neste caso, se houvesse maior conhecimento por parte das(os) usuárias(os) 

e/ou uma oferta de serviços que contemplasse as demandas da região, as pessoas recorreriam 

ao lugar correspondente à sua respectiva demanda. 

 Outro ponto relatado pela aluna foi o depredamento do patrimônio público por parte 

dos usuários. Segundo Cyara: 

Características 

da infraestrutura 

das Favelas 

Educação: 

Estrutura precária e 

carência de material 

didático de 

qualidade. 

Saúde: Estrutura 

precária, serviço 

insuficiente e 

atendimento 

desumano. 

Oferta insuficiente 

de energia elétrica. 

Saneamento: 

Esgoto a céu aberto 

nas baixadas, oferta 

insuficiente de água. 

Segurança: 

Policiamento 

ineficaz, exposição 

à criminalidade. 
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Mas eu acho que, assim, em relação a lazer mesmo, eu acho que é bem 

pouco e a "rente" tem muito o que reclamar. Porém, né, as vezes não é só do 

governo que a gente tem que reclamar tanto, das pessoas também. Tipo, eu 

moro perto a um campo, a praças e tal, que tá ali quebrado e não foi o 

governo que quebrou. Que se tá do jeito que tá, não foi o governo que 

quebrou, que destruiu e tal, e fora as partes dos assaltos mesmo, que o povo 

para pra arrancar as coisas pra vender, e tal, esses negócio de fio, esses 

negócio envolve isso tudo, velho. 

 

É importante sinalizar aqui dois pontos: O primeiro é que, apesar do depredamento do 

patrimônio público, como fora dito em relação ao parque, há também a falta de manutenção 

por parte dos órgãos responsáveis. O outro ponto é que a questão dos fios arrancados pode 

remeter a outra problemática: desemprego e renda familiar insuficiente. Os fios arrancados 

são vendidos ao ferro-velho para virar sucata, fazendo desta prática mais uma fonte de renda d 

muitas famílias. 

A má utilização dos serviços e do patrimônio público é um problema realmente agudo 

e que demanda educação patrimonial, afinal, oferece problemas graves para a comunidade. 

Cyara afirma ainda que já foi a banheiros de UPAs e hospitais e que lá “o povo fazia uma 

bagaceira no banheiro, que coitada das mulheres que limpava o banheiro!”. 

É importante trazer aqui a informação de que Cyara, ao longo do encontro no grupo 

focal, falou que, por indicação do pai, anda com um livro sobre Direitos Humanos na mochila 

e que sempre o lê para saber mais sobre estas questões, para desenvolver sua consciência 

cidadã. Segundo a aluna: 

Realmente tem pessoas que às vezes a gente quer exigir direito e a gente 

nem sabe. Eu tenho dentro da minha mochila, na minha casa um livro dos 

Direitos Humanos. E aí meu pai falou muito sobre isso, porque não é 

simplesmente você ter, você tem que ler, você tem que conhecer os seus 

direitos, entendeu. Não é simplesmente falar. Não adianta você falar "Ah, é o 

meu direito!", mas sim, reivindica aí, fala aí o que é seu direito, entendeu? E 

a pessoa não sabe, véi.  

 

Além das práticas socioculturais aqui discutidas, apreendidas nos grupos focais e que 

apresentaram elementos presentes nos espaços comuns e públicos, pelas ruas e vielas das 

quebradas, nos parques e em locais privados, foram também expressados nos grupos, práticas 

socioculturais mais relacionadas diretamente ao cotidiano escolar. As escolas possuem outras 

dinâmicas, devido ao seu papel social e institucional. Desta forma, apreender os elementos 

socioculturais que emergem dentro da unidade escolar é também de grande relevância para 

que possamos pensar o currículo a partir do diálogo entre as práticas exercidas tanto fora 

quanto dentro dos muros da escola. 
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Destarte, as práticas socioculturais que foram apreendidas durante os grupos focais, 

apontaram para uma relação de aproximação e parceria entre as(os) alunas(os) e a escola. De 

acordo com as(os) alunas(os), a escola apoia os projetos educacionais e artísticos trazidos por 

elas(es) para dentro da escola e como exemplo citam grupos de desenho, de dubladoras(es) e 

de teatro. Segundo Morgana: 

A cultura da própria escola, que a escola traz vários projetos. Tem os alunos 

que organizam seus próprios projetos, (...) a gente de que desenha montou 

um grupo de desenho, agora tem um grupo de dubladores, tem... tinha um 

grupo de teatro, (...), as pessoas produzem suas próprias festas, dentro. 

Agora vai ter a festa do Halloween e então isso aí é tipo uma forma de 

produzir cultura e fazer arte.  

 

Esta abertura da escola e seu apoio aos projetos das(os) alunas(os) dialoga em parte 

com a proposta curricular defendida por Ferraço e Carvalho (2012). Em parte, por que o autor 

e a autora defendem que a participação da comunidade escolar deve se dar na construção do 

currículo. Ainda assim, ao permitir que as(os) alunas(os) levem seus projetos, e que estes 

passem a participar de projetos escolares, as vozes coletivas que compõem o universo escolar 

passam a ser inseridas, de certa forma, no seu currículo. Assim há o reconhecimento e a 

legitimação do protagonismo das(os) alunas(os) nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Dessa forma, interessa conhecer as conversações dos praticantes dos 

currículos escolares como narradores (BENJAMIN, 1993) e protagonistas 

das “artes do dizer” (CERTEAU, 1994), procurando valorizar a voz daqueles 

que, imersos no cotidiano da escola, são costumeiramente desautorizados, 

tecendo, assim, outro sentido de público e de coletivo. (FERRAÇO e 

CARVALHO, 2012, p. 7). 

 

Outro elemento que emerge neste contexto interno da escola é a mobilização das(os) 

alunas(os) para dialogar e questionar, junto à gestão escolar acerca de atitudes e 

posicionamentos frente a situações específicas. Morgana argumenta ainda que “sempre que a 

gente alguma injustiça, mesmo que o aluno não queira ir, a gente vai lá na diretoria! (...) 

sempre que os alunos veem injustiça, querem logo se unir e ir na diretoria!” Mais uma vez o 

protagonismo é reconhecido e o diálogo entre gestão e alunas(os) se faz horizontalmente. 

Por meio dos grupos, foi desnudada também a continuidade que há das relações 

sociais dentro e fora da unidade escolar. Neste sentido as(os) alunas(os) expuseram que se 

encontram no Arvoredo para socializações. Conforme Morgana “as pessoas que realmente se 

reúne em lugares fora, tipo no parquinho ou no Arvoredo, às vezes só pra fazer nada ou às 

vezes pra fazer alguma coisa.”. Esta relação fora da escola se fez comprovar ao longo do 

período da presente pesquisa e das conversas das(os) alunas(os) durante os grupos focais, 
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tanto por meio de encontros ocasionais no Beiru/Tancredo Neves, quando encontrávamo-nos 

nas ruas, lojas, etc., quanto nas conversas que trocadas entre elas(es) ao longo das entrevistas. 

As(os) alunas(os) também revelaram que participam de atividades artísticas, culturais 

e esportivas dentro da escola, mas que são ministradas por atores externos, como capoeira, 

boxe e dança, atualmente, e teatro (atualmente as aulas de teatro não são mais ministradas).  

Além destes encontros, alunas(os) do Colégio Estadual Helena Magalhães participam 

de atividades artísticas, culturais e esportivas em outros espaços do bairro, com, por exemplo, 

no Arvoredo. Foi observado também, pelas(os) alunas(os), que o Graffiti é uma expressão 

identitária significativa de suas culturas e que esta se faz presente nos muros da unidade 

escolar.  

De forma negativa foi expressado que os contextos de violência que envolvem os 

comandos do tráfico (facções) que acontecem fora da escola adentram seus muros. Mariana 

fez o seguinte relato: 

 “Entraram aqui no colégio armado, procurando um menino ou foi uma 

menina, eu não me recordo muito se foi um menino ou uma menina, mas 

entraram armado. (...) Então assim, tinha que ter a ronda escolar no colégio 

sempre. Não é só no dia em que acontece alguma coisa.” 

 

Alguns dos elementos manifestados nos encontros com os grupos focais de alunas(os) 

também foram reconhecidos no encontro com os educadores sociais no respectivo grupo 

focal. A tabela 15 apresenta as práticas socioculturais expressadas nos grupos focais 

realizados com os educadores sociais que atuam na região do Beiru/Tancredo Neves:  

 

Tabela 15 – Práticas Socioculturais: Educadores Sociais 

Qt Favela Qt Escola 

2 

Contexto de 

violência 

Manifestações da Violência 

1 

Cursos ofertados dentro da escola por 

diferentes educadoras(es) nos últimos 

anos: teatro dança, capoeira, danças 

contemporâneas, Break Dance, 

manicure, cabeleireiro, artesanato, 

corte e costura. 

Violência Policial e do 

comando do tráfico e cerceio 

da liberdade; 

Comando do tráfico (Facções) 

Elementos 

representativos 

da favela 

Exemplos de elementos 

Música, praça, barzinho, 

inúmeras igrejas, farmácias, 

lixo na rua. 

Graffiti, Break Dance, 

Capoeira. 

Total de Educadores Sociais: 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 



127 
 

 

No grupo focal realizado com os educadores sociais no grupo focal foram 

identificadas como práticas socioculturais a música, os encontros e atividades que são 

desenvolvidas nas praças, barzinho, nas inúmeras igrejas. Como atividades culturais, artísticas 

e esportivas foram identificadas o Graffiti, o Break Dance e a Capoeira. A identificação destas 

práticas se alinha com as práticas que emergiram dos grupos focais com as(os) alunas(os). De 

acordo com os sujeitos ouvidos até aqui, a música, a socialização em espaços públicos são 

parte das práticas socioculturais constituintes dos cotidianos nas favelas do Beiru/Tancredo 

Neves.  

De forma negativa, um elemento resultante das práticas socioculturais foi o lixo nas 

ruas – trazidos com pesar por Cosme. Nesse sentido é importante compreender o contexto em 

que se dá a coleta do lixo. Beiru/Tancredo Neves, assim como a maioria dos bairros 

periféricos de Salvador, é entrecortado por uma via principal e suas transversais. Estas, 

inúmeras quebradas são interligadas por becos, escadarias e ladeiras. Nestes lugares, em geral, 

o caminhão de coleta de lixo não consegue ter acesso e não há um sistema organizado pela 

administração pública que contemple estes espaços. Assim, a população tem que levar todo o 

seu lixo para os contêineres, em sua maioria nas ruas principais e nas principais transversais. 

Deste modo o lixo de centenas de famílias é acumulado em poucos contêineres, que não 

comportam a demanda... Neste processo, é preciso considerar ainda que algumas pessoas têm 

dificuldades para levar o lixo todos os dias até os pontos de coleta, devido à distância, e às 

limitações que alguns têm. Idosas(os), por exemplo, dependem da ajuda de terceiros, ou 

pagam (quando podem) para que levem seus rejeitos. É importante reiterar também que 

muitas pessoas despejam seus lixos em locais impróprios. Estes e outros processos 

contribuem para o acúmulo do lixo nas ruas. 

Outro elemento negativo constitutivo das práticas socioculturais, assim como o que 

fora manifestado nos grupos com as(os) alunas(os), foi o contexto de violência, 

protagonizados pela Polícia e pelos comandos do tráfico (facções), ocasionando, dentre outras 

coisas no cerceio da liberdade das pessoas nas favelas. 

Neste sentido Cosme aponta a ação da polícia como sendo de “força bruta” e traz o 

seguinte relato: 

Meu filho, 13 anos de idade, fez um ano agora. Na mesma semana 3 vezes! 

A polícia deu cima dele, 3 vezes! Segunda, terça e sexta! Na sexta pior! 

Atiraram pra cima graças à capoeira ele deu um macaco. Quando o policial 

botou a mira, ele jogou o macaco e já caiu na casa da tia! Se esse menino, 

talvez não tivesse a habilidade de um capoeirista, ele ia ser atingido, né? E aí 

o que acontece? Porque é negro! Porque mora no Beiru/Tancredo Neves, né?  

 



128 
 

 

O educador social atribui primeiramente a responsabilidade do problema da violência 

ao Estado. Cosme argumenta que:  

O bicho pega porque o Estado, ele não faz o seu papel. Se a gente for ver, 

quantas áreas socioeducativas nós temos no Beiru? Quantas praças? Quantas 

áreas de lazer?  A gente vê a diferença de quem mora no condomínio 

Arvoredo, a quinhentos metros daqui, e quem mora no Sossego, ou na Rua 

Bahia!   

 

O Condomínio Arvoredo é o espaço já relatado pelos alunas(os) e que funciona como 

espaço de socialização e de realização de diferentes atividades sociais, culturais e esportivas. 

O Sossego é uma comunidade de favela situada atrás da Rua Bahia, uma das principais ruas 

do Beiru/Tancredo Neves. A localização de ambas localidades está representada na figura 47: 

Figura 47 – Localização do Conjunto Arvoredo e do Sossego 

 
Fonte: Imagem do Google Earth

24
 editada pelo autor (2020) 

                                                           
24

 Disponível em: <https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-

12.9448293,-

38.44890406,69.39350654a,1148.99917196d,35y,0.00000001h,44.97203197t,0r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynA

EQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA>. Acesso em: 23 jun. 2020. 

Colégio 

Estadual 

Helena 

Magalhães 

https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.9448293,-38.44890406,69.39350654a,1148.99917196d,35y,0.00000001h,44.97203197t,0r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.9448293,-38.44890406,69.39350654a,1148.99917196d,35y,0.00000001h,44.97203197t,0r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.9448293,-38.44890406,69.39350654a,1148.99917196d,35y,0.00000001h,44.97203197t,0r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
https://earth.google.com/web/search/Tancredo+Neves,+Salvador+-+BA,+Brasil/@-12.9448293,-38.44890406,69.39350654a,1148.99917196d,35y,0.00000001h,44.97203197t,0r/data=CigiJgokCTafg8NR0ynAEQfCehcK7SnAGc8DyT61M0PAIfCZnZ16P0PA
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Outra razão pela qual Cosme vê ser a causa da violência que atravessa nossos 

cotidianos está no seio familiar: 

Uma coisa é certa, aonde tem fumaça tem indicio de fogo! E essa fumaça 

que eu chamo, que é o tráfico, os meninos aí, malcriado, como queira 

chamar, são vítimas, entendeu? Vamos ver quantos deles tiveram pai, 

tiveram uma mãe, tiveram o que comer. E mesmo se tivesse, de comer, qual 

foi o deles que foi abraçado, que foi cheirado? Porque o ser humano, nós os 

seres humanos, homens e mulheres, nós precisamos de um bem, aquilo que 

eu falei lá atrás, do universo valórico! De um bem relacional, de um bem 

psicológico, de um bem afetivo, de um bem cognitivo e de um bem 

espiritual. Isso é um conjunto de valores! Ninguém nasce ladrão! Ninguém 

nasce maconheiro e traficante! Nós nascemos seres humanos! E os próprios 

seres humanos por não cuidar um do outro, acaba marginalizando o outro! 

Porque eu digo isso? Eu tenho cinco filhos! Eu padeço porque eu quero 

pegar meu filho, levo meu filho "pa" escola, pego meu filho na escola. E 

muitos colegas meus dizem "pô, você podia tá batendo uma!" Eu disse, não! 

Eu quero ser pai!" O que é pai? Pai não é aquele que dá presente. É a 

presença quali-quantitativa! De qualidade e de quantidade. Quantidade nas 

horas da palavra, da retidão, não se contradizer! E muito desses meninos no 

bairro do Beiru/Tancredo Neves, no Arenoso, Cabula e tal, que foram alvo 

fácil, foi porque infelizmente uma dessas corrente do universo valórico, 

deixou furar a rede! E o estado que deveria ser pai, não foi pai. . 
 

Estas problemáticas apontam para uma série de questões que precisam ser trabalhadas 

nas escolas, inseridas nas discussões educacionais, de forma problematizadora e empática, 

suscitando a necessidade de reflexões profundas, nos âmbitos coletivos e individuais sobre a 

responsabilidade de todos sobre a construção de outros caminhos para a superação dos 

contextos de violência que vivenciamos. 

Durante nosso encontro no grupo focal, Cosme recebeu uma mensagem em seu 

telefone e ficou visivelmente incomodado. Perguntado sobre o que acontecera, no sentido de 

encerrar o grupo se necessário fosse, ele respondeu: 

Acabei de receber uma mensagem aqui do diácono, pedido para eu fazer 

uma celebração, porque no final de linha de Tancredo Neves está cheio de 

ladrão! "Cosme? - Oi! - Tô sem poder sair de casa! Tá cheio de ladrão no 

final de linha! Tô esperando melhorar as coisas aqui, voltei da Ladeira" 

Então esse é um relato de um amigo meu, diácono... 

 

Pouco depois Cosme recebe outra mensagem: “Eu tô recebendo aqui à notícia aqui do 

amigo do final de linha, de mais de 30 jovens armados!” Após esta informação, o Grupo 

Focal não demora muito mais e logo é encerrado. 

Neste momento, nós, mesmo estando dentro da escola, temos nossa atividade 

interferida pela ação do comando do tráfico. Mesmo que a ação esteja acontecendo em outra 

localidade do Beiru/Tancredo Neves, Cosme precisa mudar seus planos para atender à 

solicitação que lhe fora feita, e Milton tem que liberar as(os) alunas(os) que moram na região 
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afetada, e até mesmo, acompanhar as(os) jovens, visando oferecer alguma segurança a 

elas(es). 

No que tange as práticas socioculturais educativas desenvolvidas na escola, Milton 

lista alguns cursos e oficinas que foram desenvolvidas por diferentes agentes externos à 

escola, mas que aconteceram dentro da unidade escolar nos últimos anos. Foram listados: 

teatro, dança, capoeira, danças contemporâneas, Break Dance, manicure, cabeleireiro, 

artesanato, corte e costura. É importante salientar aqui que o próprio Milton desenvolve 

dentro da escola atividades com o grupo de capoeira UNICAR. Sendo agente externo à 

escola, ele contribui para os processos formativos que acontecem dentro da escola, com o seu 

grupo, que atende tanto a alunas(os) da escola, como a pessoas de fora, sejam do 

Beiru/Tancredo Neves ou não. 

Neste sentido, ao ser perguntado sobre suas contribuições, Milton argumenta: 

Eu até faço uma parte diferente da escola que é com capoeira, mas se eu não 

tivesse afeto pelos meus alunos, se eu não tivesse colado com eles, né? 

Sempre, eu tenho certeza que eles tomariam outro rumo! 

(...) 

Tá colado é você acompanhar ele também nas escolas, é você perguntar 

como é que ele tá, é você ter contato com os pais dele, é você ser amigo dele, 

né? Quando você quer trazer um bem para uma pessoa você tem que ser 

amigo dele! De primeira!  

(...) 

Eu tento transmitir pra ele que aquilo não traz nenhuma coisa de bom, né? 

Pra ele! Transmitir com ações, né? Não só falando, né? Porque na maioria 

das vezes entra por um ouvido e sai por outro, né? 

(...) 

Se eu for muito, muito de vez muito duro, eu acabo espantando ele e essa 

não é minha intenção, né? Eu tenho que trazer ele pra mim, então é uma 

coisa que, é uma coisa muito delicada, né? A forma de que, de como aquele 

jovem, ele vem para sua atividade, né? Você tem que saber tratar ele de uma 

forma diferente, né? Cada aluno que chega aqui, a gente tem que tratar de 

uma forma diferente, né? Que cada cabeça é um mundo diferente!  
 

O educador traz a importância do afeto, do acompanhamento feito de perto, da 

atenção, da autoridade e da singularidade dispensada na relação com cada aluno em particular. 

Em consonância com Milton, Cosme acrescenta que: 

Trabalhar com a juventude hoje é fazer um resgate histórico! Primeiro de um 

afeto que não teve, de um limite que não existiu e de uma coragem de falar a 

verdade! Porque eu vejo que o que o meu pai fez comigo. Meu pai foi 

alguém que se contradisse a vida toda, mas, porém, na década de 90, ele 

podia falar e não fazer! Eu sou fruto disso, mas foi um presente hoje os 

homens, eles não têm essa qualidade da presença, não tem coragem de dar 

um limite, porque eles não tiveram um afeto. Então hoje com a juventude, 

nós precisamos ter a coragem de dar um limite, coragem de dar um afeto! 

Dar um afeto é reclamar! Não pense você que o jovem que ele quer 

liberdade. Por que “que” o tráfico dá certo? Porque tem limite! Porque ele dá 
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afeto! E dá coragem! Por isso que dá certo! Essas três coisas, observando o 

tráfico eu criei uma palestra: "Coração jovem: afeto, limite e coragem!" 

Porque o jovem gosta de ser desafiado! 
 

Estas observações, sem dúvidas alimentam as discussões acerca da necessidade da 

aproximação dos currículos escolares em relação aos universos socioculturais das 

comunidades de favela. Estas necessidades apontadas pelos educadores sociais sobre a 

aproximação com os universos vivenciados e sentidos pelos alunos também se faz presente 

nas falas dos participantes do grupo focal das(os) alunas(os). Morgana afirma que: 

Eu acho que em compreensão, os professores, mesmo não morando aqui ou 

morando, devia entender ou procurar saber a realidade dos alunos, o que se 

passa, como acontece... porque são desunidos, ou por que são unidos e 

porque tem que acontecer! saber trabalho... saber os alunos pra saber a 

dinâmica que vão trabalhar com eles, porque as professora acha que entrava, 

"pá", ali dá a mesma coisa pra todo mundo, quando não... assim, eu sei que é 

difícil trabalhar com muitos alunos, mas tem que achar uma maneira de fazer 

com que todos compreendam.   

 

Qiyana também reforça: 

Também tem o negócio de professores entenderem a realidade de cada 

aluno! No quesito de... às vezes alguém trabalha, não pode se reunir em 

grupo. Às vezes alguém em que cuidar de irmão em casa, aí ele não tem 

tempo pra fazer as coisas! Às vezes não tem condições financeiras pra pagar 

um trabalho mais caro! E ai o professor começa a exigir mais daquele aluno, 

mesmo ele não podendo pagar. .   

 

Esta problemática que envolve a aproximação das(os) professoras(es) para com a 

realidade vivenciada pelos alunas(os) também foi reconhecida pela(os) professora(es), como 

veremos a seguir. 

As aproximações existentes entre elementos das práticas sociais manifestos pelas(os) 

alunas(os) e educadores sociais também encontram eco no que fora expresso pela(os) 

professora(es) da escola durante no grupo focal. A tabela 16 apresenta as práticas 

socioculturais expressadas nos grupos focais realizados com a(os) professora(es) do próprio 

colégio: 

 

Tabela 16 – Práticas Socioculturais: Professora(es) 

Qt Favela Qt Escola 

2 

Contexto 

de 

violência 

Manifestações da Violência 

2 
Projetos 

educacionais 

Execuções exitosas, mas 

carência de avaliações dos 

projetos; 

As atividades com 

projetos promovem 

aproximações afetivas e 

por consequência 

transformam didáticas, 

Divisões territoriais devido às 

facções 

Por ter que se ausentar devido à 

violência na região do entorno, 

alunos têm prejuízo 
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humanizando-as; 

A ludicidade nos projetos 

potencializa a 

aprendizagem. 

Parceria com a UNEB; 

Integração entre alunos de 

diferentes turnos. 

2 

Escassez 

de opção 

de lazer 

Alternativas de lazer 

2 

Redes 

sociais: 

WhatsApp 

Contribuições 

Deslocar-se para outras regiões 

e ir à praia, por exemplo 

Aproximação do contexto 

sociocultural das(os) 

alunas(os) 

A utilização de espaços de lazer 

e religiosidade do bairro para 

socialização da comunidade 

Aproximação entre 

alunas(os) e entre alunos 

e professoras(es) 

1 
Transmissão de atividades culturais na 

web (iniciativa independente dos alunos) 

Total de Professores: 3 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

As práticas socioculturais apreendidas no grupo focal com a(os) professora(es) do 

Colégio Estadual Helena Magalhães apontaram o reconhecimento das atividades de 

socialização das(os) alunas(os) em diferentes espaços públicos, conforme já afirmado por 

alunas(os) e educadores sociais. De acordo com a(os) professora(es), estes encontros de 

socialização se dão em um contexto de escassez de opções de lazer na região, sendo que, por 

vezes, se faz necessário buscar outros bairros como opção de entretenimento. Segundo a(os) 

professora(es), no próprio bairro as opções são bares, igrejas e as ruas. A professora Maria 

afirma que: 

Se você for dividir em faixas etárias, os mais novos querem tomar uma, 

querem se distrair mais em bares, né? Festas e... (...) os que são de uma faixa 

etária mais madura recorrem muito à igreja. Tem a questão da igreja como 

talvez uma válvula de escape, uma distração, um meio social pra conversar, 

se distrair.  

 

Professor João complementa: 

Qual a opção de lazer? A praia, pegar o ônibus pra barra, né? E ir pra praia, 

ir pra outros lugares ou até outras comunidades, porque o próprio bairro não 

tem e a gente volta ai, a questão do território que é uma coisa muito séria 

nossa, né? Questão de território, que nem todos lugares eles podem ir, então 

ficam reservados ao quê? As festinhas que se faz na rua, né, nas, nas, nos 

logradouros ai onde eles moram, né?  

 

A fala do professor João remete também à violência, outro ponto identificado e que já 

fora relatado tanto por alunas(os), quanto por educadores sociais. Ele reconhece que há uma 

separação territorial que limita o acesso e a circulação das pessoas em determinados lugares. 

A questão da violência é de uma profundidade no cotidiano das favelas que, assim como 
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interrompeu a realização do grupo focal com os educadores sociais, também traz prejuízos 

pedagógicos para as(os) alunas(os). José relata um trecho de uma conversa com um aluno e 

argumenta: 

"Eu tenho que ir embora porque tá tendo problema lá no Macaco, não sei o 

que...", os bairros onde eles moram aqui, e pede pra sair mais cedo e essa 

coisa vai, vai girando. E hoje a violência tá muito grande, eu acho que tem 

um fator que vem dificultando e complicando aqui o pessoal que realmente 

mora aqui.. 

 

A perda das aulas é, sem dúvidas, um prejuízo para aquelas(es) que não podem 

permanecer na escola e perdem, com isso, a exposição de conteúdos ministrados em sala. 

Já no contexto escolar, as práticas socioculturais identificas no grupo focal com 3 uma 

parte significativa se relacionava aos projetos educacionais e apontou que os projetos 

apresentam execuções exitosas. 

De acordo com professor João, a prática da realização de projetos é desenvolvida há 

pelo menos 20 anos na escola. Durante este período foram realizados projetos como o 

“Projeto da Paz”, em que, segundo o professor: 

Foi quando o Beiru tava no ápice da questão da violência, então a gente 

trabalhou muito essa questão da paz. A gente conseguiu agrupar nesse 

projeto, toda a comunidade ou quase toda ela, né? Escolas vizinhas se 

uniram, a empresa de ônibus se uniu, os comerciantes se uniram a nós, as 

escolinhas que tinham nas cercanias também todas elas se reuniram. 

 

Outros projetos também consideraram a cultura, as pessoas, a estética e a paisagem 

local. Neste sentido o professor João traz alguns exemplos: 

Em 2015 nós trabalhamos com um projeto chamado "Fotografia do Bairro" 

que a gente teve a oportunidade de perceber, ver tudo, toda essa vivência 

cultural do, do pessoal daqui, através da fotografia, né? Eles trouxeram essas 

fotografias e a gente discutindo essas fotografias a gente teve uma 

compreensão melhor do que significava as questões culturais aqui do Beiru.  

 

“Pintando Muros e Paredes”, onde eles (o professor que desenvolveu o 

projeto e os estudantes), ele começou a colorir, né? Mais as paredes e as 

casas da redondeza e ele fez um trabalho, ele comprava as tintas, convidava 

os alunos, né? Primeiro explicando os alunos qual a razão do projeto, né? E 

esses alunos começavam a dialogar com a comunidade pra pedir a liberação 

pra pintar os muros. 

 

Foram vários projetos, começamos a valorizar as pessoas destaque do bairro, 

né? E as professoras antigas do bairro, por se tratar de um bairro quilombola 

você sabe que a penetração, o inter-relacionamento das pessoas é maior. 

 

Os projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola contam com diversas parcerias, 

como, por exemplo, o já citado grupo de capoeira UNICAR. Outra parceria estabelecida é 

com a UNEB. A professora Maria conta que: 



134 
 

 

Há aqui uma parceria entre a UNEB que tem um, um... não sei se o nome é 

projeto, é TBC, turismo no bairro, então o colégio aqui ele é sempre aberto 

pra a comunidade, pra UNEB, então as oficinas, muitas das atividades são 

realizadas aqui dentro, e também nós temos as portas abertas pra, como é 

que eu vou dizer... iniciativas, né? Que são desenvolvidas aqui no bairro 

como as aulas de capoeira, as aulas de dança... a comunidade tá sempre aqui 

dentro. . 

 

A realização deste projeto em parceria com a UNEB foi mencionado também por 

Morgana. A aluna afirmou que a partir do projeto: 

Enxerguei o bairro com a visão diferente, buscando coisas diferentes a 

minha própria vida e como eu posso mudar a visão do bairro da escola com 

meus amigos como as pessoas do bairro também pode mudar a visão e que 

eles têm muito a oferecer pra mim além de eu ter que buscar coisas fora em 

outros lugares (...) eu não nasci no bairro, mas eu cheguei aqui eu não 

conhecia as ruas eu não sabia os locais eu só vivia da escola para casa eu 

descobri que, que tem ruas que têm coisas a oferecer. 

 

Neste sentido, vale sinalizar que a relação entre a UNEB e o bairro do Beiru/Tancredo 

Neves tem possibilitado pesquisas e cursos de extensão. Por estar próxima à universidade, a 

região se apresenta como um lócus de privilégio para as atividades acadêmicas de cunho 

social e educativo. Assim, projetos como este, mencionado pelos sujeitos da pesquisa, 

desenvolvem intervenções positivas e relevantes na localidade.  

Além deste projeto em parceria com a UNEB, a escola desenvolve atividades que 

extrapolam o reconhecimento da região do entorno por meio da valorização da estética em 

suas edificações e do diálogo com a comunidade. Neste sentido, outros projetos buscaram 

valorizar ainda elementos históricos e identitários da região. 

E já tivemos vários outros projetos, projetos de valorização da cultura afro, 

afrodescendente, dos candomblés, o projeto em defesa do nome Beiru, na 

época que iniciou a troca nós fizemos todo esse projeto  

 

 Ao trazer o relato deste projeto, é importante reconhecer o alinhamento entre o 

discurso das(os) alunas(os), educadores sociais e professora(es), pois a discussão sobre a 

predileção pessoal da escolha do nome do bairro ser Beiru ou Tancredo Neves foi levada ao 

grupo focal com as(os) alunas(os) e nove das(os) participantes optaram por Beiru. Neste 

sentido, as(os) alunas(os) mencionaram, como já fora falado no presente trabalho, a origem 

quilombola e afrodescendente do bairro. Já ambos educadores sociais se referiram ao bairro 

pelo nome Beiru.  

Neste trabalho com projetos em diálogo com o contexto local e contínuo de construção 

de pontes e elos entre a realidade local e o currículo escolar, a professora Maria afirma que é 

feito um trabalho que também busca levar contribuições para o desenvolvimento profissional 
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das(os) alunas(os). De acordo com ela: “nós sempre estamos, digamos, valorizando o mundo 

do trabalho e tentando aproximar o menino do mundo do trabalho, pra que ele tenha uma 

visão e perspectivas do: ‘O que é que eu quero ser?’”. Este trabalho, segundo a professora 

também é feito tecendo conexões com o contexto do cotidiano da própria região: 

E esse ano com o projeto que um dos temas foi empreendedorismo, as fotos 

mostradas foram dos empreendedores do bairro, os micro e pequenos 

empreendedores, vendedores, vendedores informais, pequenas lojas, ai eles 

escolheram lojas que eram bem pequenas e hoje já estão com porte maior, 

porque eles conhecem a história, né?  

 

Estes percursos propõem diálogos interdisciplinares, trazendo as práticas 

socioculturais desenvolvidas no entorno para o currículo escolar, reforçando os saberes 

populares, favelares e referendando alternativas já existentes nos universos vivenciados 

pelas(os) alunas(os) de forma afirmativa. Segundo a professora Maria: “A gente sempre busca 

a interdisciplinaridade, comungar o tema central do projeto com os temas de cada disciplina 

em particular, né? A parte das, da comunidade vir até a escola na época do projeto isso já é 

fato conosco”. Entretanto, mesmo com o esforço e objetivação despendidos, existem barreiras 

no próprio currículo formal que são identificados pela(os) professora(es): 

Tem temas que a gente consegue associar com, digamos, o currículo formal, 

né? Matemática, então, tá em todos os temas a matemática, mas tem uns que 

a gente consegue, digamos, dar um foco melhor. Tem outros projetos que a 

gente trabalha, de certa forma, o objetivo focal daquele tema, concentra mais 

no tema em si do que você quer associar, contextualizar de maneira forçada 

com a sua disciplina. (...) Então às vezes é uma forçação de barra pra tentar 

contextualizar o conteúdo, “curricular” da matéria/disciplina, com aquele 

conteúdo do tema centralizador do projeto. Muitas coisas fluem 

naturalmente, então tem um momento que a gente foca mais no conteúdo, 

digamos, objetivo daquele tema e ai toda, se você for ver, toda organização 

em volta dali envolve matemática, envolve filosofia, envolve, pode não tá 

claramente exposto, mas nas entrelinhas você precisa dessas habilidades pra 

poder desenvolver o projeto. 

 

Neste relato, de acordo a professora, muitas vezes a interdisciplinaridade é o caminho 

que torna possível o acesso ao universo sociocultural demandado pelo projeto, superando o 

engessamento curricular. Estes esforços, possivelmente invisível para muitas(os), sustentam a 

realização dos projetos que têm sido positivos não apenas para as práticas pedagógicas na 

escola, mas também para a comunidade escolar como um todo. 

 João afirma que a escola “tem essa prática de projeto, isso é uma realidade nossa, uma 

prática de projeto da realização em si, mas nós não temos a prática da avaliação do projeto e 

até onde o resultado desse projeto pode nos lev... nos encaminhar para o melhorar da escola”. 

Outrossim, apesar da manifesta carência de avaliações coletivas dos projetos, o professor 
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afirma que existem as avaliações individuais e que, por meio destas, reconhece avanços que 

são alcançados com as práticas. Neste sentido, cada professor(a) participante do grupo focal 

trouxe suas impressões positivas sobre as realizações dos projetos pedagógicos.  

João sinalizou a importância da ludicidade no desenvolvimento do projeto. De acordo 

com o professor:  

A razão maior dos projetos terem sucesso, porque tem o lúdico muito 

presente nessas atividades, né? E acho que por isso eles, a gente conta com 

eles mais, então, tem até alunos que não vem durante o ano todo, estão 

matriculados na escola, o nome já tá até fora da lista, mas quando chega no 

projeto estão aqui, estão aqui participando dos projetos. 

 

Como resultado positivo alçando o João destaca o retorno de alunas(os) à escola, para 

a participação em projetos. Outro ponto significativo é o processo de aproximação e 

consequente humanização do corpo docente frente ao seu alunado, fortalecendo os vínculos 

afetivos, atribuindo à afetividade um relevante elemento não só durante o processo, mas 

também como resultado: 

A gente muda muito de um ano pra outro com relação a essa vivência do 

projeto, alguns fatores ou alguns aspectos são bem presentes nesse, nesses 

processos, que é as nossas práticas pedagógicas, a gente começa no ano 

seguinte aos projetos com as práticas pedagógicas mais humanizadas, né? 

Tem essa questão da, porque a gente se aproxima muito desse aluno, a gente 

começa a criar um laço de afetividade, vamos entender afetividade no afetar, 

no carinho mesmo, porque durante o projeto a gente começa a conversar 

mais com esse aluno, começa a sentir, né? Os, os processos sociais que eles 

vivem e a gente fica mais sensibilizado com relação a isso, tá? Existe a 

questão da hierarquia, aquela hierarquia do professor de tá na sala de aula, se 

quebra um pouco essa hierarquia. 

 

Este processo afetivo, promotor de ressignificações didáticas e atitudinais, dialoga 

com o relato do educador social Milton. Ao verbalizar suas práticas durante as aulas de 

capoeira, o educador sinaliza que se “não tivesse afeto pelos meus alunos, se eu não tivesse 

colado com eles, né? Sempre, eu tenho certeza que eles tomariam outro rumo!”. 

Assim, por meio dos projetos, as práticas educacionais vão sendo transformadas e 

as(os) professoras(es) têm maiores oportunidades de reconhecimento do público com quem 

trabalham e da própria prática que desenvolvem. 

Ao argumentar sobre as contribuições dos projetos para a comunidade escolar, Maria 

relata: 

Um exemplo disso, de que a escola muitas vezes é uma válvula de escape, 

que alunos de outros turnos fazem questão de dar uma contribuição no 

projeto do noturno, então assim, a abertura do projeto tem o pessoal que é 

compositor de, que é poeta, que faz rap com questões sociais, eles fazem 

questão, tem alunos que são de, de dança, tem performance, faz questão de 

vir ao noturno expor sua arte e participar. 
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Neste sentido os projetos contribuem ainda para a integração e a socialização entre 

alunas(os) de diferentes turnos. Ekko, ao relembrar um projeto de jardinagem que participara 

na escola, afirma que “teve uma união da sala, a gente juntou pra fazer”. 

O processo da motivação e do envolvimento das(os) alunas(os) para com as atividades 

desenvolvidas no projeto também foi reconhecido pela professora Maria: 

A gente percebe assim, que tem aqueles casos pontuais de que a pessoa não 

ligou pra o conteúdo formal e também não liga pra nada do projeto, mas tem 

aqueles, aquela grande maioria de casos em que você tem uma recuperação 

da vontade do menino, do empenho, né? Nós tivemos esse ano uma turma 

mesmo que tava mesmo que tava praticamente todo mundo desiludida com 

ela, mas foi uma turma que deu um gás, digamos, que renasceu, se 

reconstruiu e foi um bom resultado e isso graças ao projeto em si.  Não é que 

a gente tenha uma aula chata, mas a escola tem que se reformular, porque do 

jeito que tá os meninos tem outras visões, outras ferramentas que eles veem 

lá fora e eles querem explorar outras coisas, se ficar só naquele negócio de 

quadro já era. 

 

O professor José, também se alinha com João e Maria, avaliando a importância do 

projeto na promoção da atração das(os) alunas(os), de sua dedicação e envolvimento com o 

processo de ensino e de aprendizagem: 

O projeto aqui é sempre bem, sempre bem-vindo, a gente percebe que existe 

uma interação bem maior, eu... eu percebo o seguinte: que eles se envolvem 

muito mais e se dedicam muito mais e realmente é uma coisa assim, o fator 

criatividade é uma coisa espetacular, eu acho que deveria ter mais projetos 

na escola. 

 

A vivência com os projetos educacionais alicerçados na cultura local tem 

reconhecimento positivo da comunidade escolar, considerando entre outras coisas, o 

envolvimento satisfatório das(os) alunas(os) na execução das ações. Entretanto Morgana 

acredita que falta a participação das(os) alunas(os) também em suas elaborações, na 

construção dos projetos, levando não só as demandas das(os) alunas(os) a partir deles 

próprios, mas também as suas limitações. Assim, a aluna argumenta:  

Porque quando se fala em projeto, tem a participação dos professores, mas 

quem faz a maior parte é os alunos, então porque não deixa ele dá ideia 

também? Porque não deixar eles participar? Buscar saber deles mesmo, o 

que eles querem, o que podem fazer! (...) Então buscar saber, buscar 

aprender com os alunos, assim como a gente busca aprender com os 

professores, são os métodos que eles querem, porque eles não pedirem a 

opinião da gente também?  

 

Estes argumentos apresentados pela aluna dialogam com o que Ferraço e Carvalho 

(2012) apontam: 

As possíveis implicações para o currículo são evidentes, pois se trata de 

considerar a potência do coletivo e da instauração de um sistema público no 
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qual as singularidades não anulem a multiplicidade e, fundamentalmente, a 

potência das vozes e da inventidade, sabendo que sempre haverá ilhas 

desconhecidas a descobrir. Pensar que tudo “está no mapa” significa 

enclausurar a vida, aprisionar as aprendizagens pela instauração do ensino 

dogmático. 

Desse modo, o currículo escolar, como multidão e/ou democracia radical, 

envolve modos de vida coletiva, potencializados pelas conversações e ações 

de seus praticantes integrados às múltiplas redes de trabalho educativo que 

incidem sobre o contexto escolar. 

Entender a multidão como singularidades cooperantes, portanto, distinta da 

massa, passiva e amorfa, levanta o problema de sua constituição, de seu 

movimento em redes que se movem em singularidades e que se colocam 

nessa relação. (FERRAÇO E CARVALHO, 2012, p. 4)  

 

O autor e a autora defendem a participação ativa da comunidade escolar em sua 

pluralidade cultural na construção dos currículos, para que estes carreguem as múltiplas vozes 

que ecoam nas escolas e em seu entorno.  

Neste sentido, de abarcar a diversidade existente no pluriverso que compõe a escola e 

seu entorno, os projetos repletos e imersos nas práticas socioculturais da comunidade, práticas 

estas afirmadas não só pela(os) professora(es), mas também pelas(os) alunas(os), estão em 

acordo com a proposta curricular defendida por Ferraço e Carvalho (2012). Para o autor e a 

autora o currículo deve assumir forma de potência de ação coletiva, produzindo troca de 

conhecimentos de forma comunitária, considerando linguagens e afetos. Desta forma, 

currículo, cotidiano e trocas se entrelaçam às subjetividades existentes no meio social. Neste 

sentido: 

Procuramos, enfim, buscar privilegiar as conversações e narrativas como 

inseridas em fluxos de movimentos e ações (CARVALHO, 2008, 2009) que, 

transformando a cultura da escola e a si mesmas, na perspectiva de 

atualização de virtualidades do cotidiano, reúnam dimensões pessoais e 

sociais, fortalecendo os laços relacionais e a criatividade coletiva e 

individual, para além dos “[...] modos de produção capitalísticos” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1993, p. 15), um modo de produção que se define 

tanto pela fabricação de mercadorias e valores, quanto pela fabricação de 

sujeitos normalizados, serializados, em que a reprodução de modelos 

(individualização) opera no mesmo nível da produção de bens. Trata-se de 

criar saídas a esses modos de produção capitalísticos, mediante processos de 

singularização e de agenciamentos. (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p. 5-

6)   

 

Assim, se faz importante privilegiar as conversações e narrativas que movimentam o 

cotidiano escolar com base nas vivências singulares ao invés de produzir formatações padrões 

em currículos estáticos e verticais, currículos estes que priorizam a cultura dominante e 

excluem as demais. Neste ponto, vale situar a realidade cultural em que o currículo escolar 

está imerso. Como já fora aqui discutido, o contexto sociocultural de heranças coloniais 

favorecem e privilegiam as culturas hegemônicas em detrimento das demais (QUIJANO 
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2000; BHABHA, 2005; HALL; 2006; MIGNOLO, 2008), marginalizando grupos como, por 

exemplo, as favelas. 

Neste sentido vale salientar que o processo de dominação cultural a que somos 

submetidos diariamente busca a homogeneização cultural por meio da negação das culturas 

outras em favorecimento da cultura eurocentrada. Este projeto, que perpassa as dimensões 

sociais, culturais, políticas, estéticas, econômicas e epistemológicas, é a base que sustenta os 

currículos tradicionais, hegemônicos e excludentes. 

Este pensamento subsidia a compreensão da legitimidade das culturas que são 

subalternizadas na contemporaneidade e o reconhecimento da necessidade de ressignificar, de 

forma horizontal as relações interculturais (MIGNOLO, 2008). Este movimento pode ser 

construído com base na descolonização, propondo a ressignificação das representações das 

diferenças que justificam superioridades e domínio de uns sobre os outros no sentido de 

promover o reconhecimento da igualdade de valor para todos os grupos: 

Pensamento descolonial significa também o fazer descolonial, já que a 

distinção moderna entre teoria e prática não se aplica quando você entra no 

campo do pensamento da fronteira e nos projetos descoloniais; quando você 

entra no campo do quichua e quechua, aymara e tojolabal, árabe e bengali, 

etc. categorias de pensamento confrontadas, claro, com a expansão 

implacável dos fundamentos do conhecimento do Ocidente (ou seja, latim, 

grego, etc.), digamos, epistemologia. Uma das realizações da razão imperial 

foi a de afirmar-se como uma identidade superior ao construir construtos 

inferiores (raciais, nacionais, religiosos, sexuais, de gênero), e de expeli-los 

para fora da esfera normativa do “real”. Concordo que hoje não há algo fora 

do sistema; mas há muitas exterioridades, quer dizer, o exterior construído a 

partir do interior para limpar e manter seu espaço imperial. É da 

exterioridade, das exterioridades pluriversais que circundam a modernidade 

imperial ocidental (quer dizer, grego, latino, etc.), que as opções descoloniais 

se reposicionaram e emergiram com força. (MIGNOLO, 2008, p. 290-291) 

 

As favelas fazem parte desta exterioridade que emprenham movimentos de luta e 

resistência. A ressignificação da cultura hegemônica por meio da utilização dos elementos 

culturais impostos em suas práticas socioculturais cotidianas de forma subversiva daquela 

inculcada pelos grupos dominantes (CERTEAU, 1998) é um exemplo desta luta. No presente 

trabalho vimos, por exemplo, a poesia proclamada nos ônibus, utilizadas como meio de 

geração de renda e de denúncia ao racismo estrutural, bem como os Paredões como alternativa 

de lazer são lutas presentes nas favelas e que podem compor os currículos escolares. Levar 

estas culturas para a escola, onde o currículo formal apresenta uma verticalidade em favor da 

cultura hegemônica e propor diálogos entre as diferentes vozes ali existentes é um exercício 

intercultural necessário.  
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Neste sentido Mignolo (2008) por meio da interculturalidade horizontal, e Ferraço e 

Carvalho (2012), por meio do currículo como potência de ação coletiva, trazem discursos que 

contemplam as múltiplas vozes dos sujeitos que compõem a cultura local para o currículo 

escolar. As culturas das favelas precisam ser reconhecidas pelos currículos das escolas que 

atendem comunidades de favela. 

Morgana, ao falar sobre o Beiru, afirma que:  

Então ele é um lugar realmente bom para morar se você for crescer em 

cultura, em conhecimento. As pessoas acham que conhecimento vem só da 

escola, mas conhecimento vem do bairro. Mas falta também, é... a estrutura! 

Não, tipo, ah, porque é pobre, é periférico, mas a segurança, a saúde, a 

educação.  

 

A aluna reconhece que seu bairro é lócus rico em cultura e conhecimento e sugere que 

a escola aprenda com o bairro, levando os saberes para dentro do currículo escolar. Os 

problemas estruturais apresentados pela aluna são também relatados nos murais dinâmicos 

que foram utilizados no início dos grupos focais como elemento provocativo das discussões. 

Estas problemáticas envolvendo estrutura devem estar presentes nos currículos de forma 

crítica e problematizadora junto com os saberes populares. 

Além das questões dos projetos, junto grupo focal 3 foi identificado ainda que são 

construídas outras alternativas para que professoras(es) e alunas(os) possam aproximar-se uns 

do universos dos outros. João afirma que: 

Muitas dessas informações, esses movimentos socioculturais do bairro a 

gente percebe, começa ter uma percepção maior no, a partir da 

instrumentalização do zaps (?), né? A gente começa a perceber o movimento 

deles com relação a essas questões sociais, e ai dá pra a gente acompanhar 

enquanto professores, saber até o que aconteceram com eles no final de 

semana, as festinhas... 

 

Deste modo um dos caminhos encontrados e listados foram as redes sociais, que, 

segundo a(os) professora(es), promovem a aproximação entre ela(es) e o contexto 

sociocultural das(os) alunas(os), aproxima as(os) alunas(os) do universo sociocultural 

delas(es), professoras(es), bem como promove a aproximação das(os) alunas(os) entre si. De 

acordo com Maria: 

Eu tô no zap de todas as minhas turmas, então às vezes eu sei todos os 

babados, algumas vezes você vê aquele aluno que é um líder nato, um líder 

democrático, você vê aquele aluno que é um líder impositivo, que às vezes 

não aceita opiniões e quer impor sua vontade em relação aos outros, 

entendeu? Então todas essas questões a gente tenta trabalhar, talvez não 

conscientemente, mas no subjetivo a gente orienta, a gente media e vai 

tentando aquele jogo de cintura.  

 



141 
 

 

Outra prática apresentada pela(os) professora(es) foi a transmissão de atividades 

culturais desenvolvidas na escola em web sites, iniciativa esta assumida de forma 

independente pelas(os) alunas(os). Com estes recursos digitais são construídas coletivamente 

mais pontes entre a escola e o universo sociocultural fora dela. Pontes de mão dupla que 

conectam os diversos universos que no plano material se entrecruzam indissociavelmente. 

Todas estas discussões aqui apresentadas acerca das práticas socioculturais 

desenvolvidas nas favelas do bairro Beiru/Tancredo Neves trouxeram diversas atividades e 

expressões do que rola nos becos e vielas das quebradas, projetando as culturas praticadas nas 

lajes das favelas para o mundo. São estas diversas práticas que vivificam as favelas, 

energizando as cidades, girando suas engrenagens. São as expressões artísticas que servem 

tanto como entretenimento como fonte de renda. São as mãos que constroem as próprias 

residências, as mesmas que erguem os grandes prédios na cidade. As mães que passam os dias 

nas labutas diárias regressando ao fim do dia para cuidar dos seus. As(os) médicas(os), 

engenheiras(os), professoras(es) que levam seus saberes construídos nas favelas para suas 

práticas profissionais em quaisquer lugares que as exerçam. 

Estas mesmas práticas se manifestam dentro das escolas, sendo trazidas pelas(os) 

alunas(os), canalizadas pelos projetos escolares que abraçam o protagonismo juvenil que 

emerge na escola. A interconexão que encontra brecha nas fissuras culturais dos espaços 

multiculturais das salas de aula e corredores do Helena Magalhães vão sendo captadas pelos 

poros sensíveis de professoras(es) que reconhecem em suas práticas pedagógicas não apenas 

as possibilidades de enriquecimento didático e crescimento profissional, mas também de 

crescimento pessoal nos encontros com a fartura efervescente que emana pelas favelas nos 

olhares, gestos e vocábulos dançados e musicados nas expressões estéticas negras dos 

luminosos alunas(os) que educam com a alma histórica das favelas. E é com foco nessas 

almas vivas que colorem as favelas e por consequência a escola, que o presente trabalho se 

encaminha para a apreensão dos elementos sociohistóricos que emergiram nos grupos focais e 

estão sendo desveladas nas práticas socioculturais aqui analisadas. 

 

5.2. O que bate certo e o que fortalece: Elementos Sociohistóricos 

 

Assim, após identificar as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de 

favela, se torna possível apreender os elementos sócio-históricos que emergem destas práticas. 

Com isto, busca-se analisar os currículos da escola de favela e os discursos manifestos da(os) 

professora(es), com a finalidade de verificar as aproximações e/ou não distanciamentos desses 
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elementos com a cultura que emerge das favelas, ressignificando a si e ao próprio contexto 

que a constitui. Na presente subseção serão discutidos os elementos sociohistóricos ancorados 

nas práticas socioculturais expressas nos grupos focais.  

 As práticas socioculturais relatadas até aqui, apreendidas nos encontros com os 

grupos focais e dialogadas entre os diferentes sujeitos da pesquisa, bem como com os 

referenciais que suleiam a construção epistemológica do presente trabalho, se inserem nos 

contextos históricos que constituem e são constituídos pelas favelas. 

Destarte, os elementos apreendidos nos discursos do grupo focal realizado com as(os) 

alunas(os), estão apresentados na tabela 17: 

 

Tabela 17 – Elementos Sociohistórico: Alunas(os) 

Qt Favela Qt Escola 

6 Solidariedade 

Manifestações da solidariedade 

1 Diversidade étnico-racial 

Ajuda mesmo a pessoas sem 

afinidade 

Ajuda em momentos de 

dificuldades 

União com base em valores 

socialmente partilhados 

União entre as pessoas da favela 

Empatia como elemento de 

provocação/motivação para a ação 

solidária 
1 

A linguagem como meio de 

identificação com professores 

através das gírias Apoio em momentos difíceis 

2 
Contextos de 

violência 

Manifestações da violência 

Divisão territorial devido a 

facções – cerceio de liberdade 

1 

Rivalidade entre diferentes 

turnos, que levam em 

considerações fatores inter-

geracionais 

Contexto de violência em 

momentos específicos 

Contextos de exclusão 

1 Relações de respeito entre sujeitos e grupos 

1 
Os espaços públicos como lócus de relacionamentos 

interpessoais: Conj. Arvoredo, Igrejas e Terreiro 

Total de alunos entrevistados: 11 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Os elementos expostos desvelam aspectos constitutivos da cultura e das identidades 

presentes nos cotidianos das favelas. Constituindo suas práticas, mobilizando suas 

articulações, significando e ressignificando suas percepções sobre si e o mundo, elaborando as 
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bases em que são construídos coletivamente os códigos e representações de valor dos sujeitos 

que a compõem e são por ela compostos. Neste sentido as representações compartilhadas 

socialmente orientam as práticas cotidianas a partir dos códigos e interpretações conforme 

cada grupo está inserido (ALVES-MAZZOTTI, 2008). 

Partindo destas compreensões, durante as entrevistas semi-dirigidas foi apreendido 

que, no âmbito da favela, temos nos elementos emprenhados nos discursos das(os) alunas(os) 

a presença profunda da solidariedade, marcante da violência, as relações de respeito entre os 

diferentes sujeitos e grupos, e o espaço público como palco das relações interpessoais. Já 

dentro da escola, temos as diversidades étnico-raciais, a importância da linguagem como meio 

de identificação com professoras(es) e a representatividade das gírias nesse contexto, e as 

relações de relativa rivalidade entre as(os) alunas(os) de diferentes turnos, com base nas 

diferenças geracionais, ou seja, de idade.  

Estes elementos dialogam com o que fora expresso durante a construção do mural 

dinâmico. Assim, a figura 48 traz a apreensão dos elementos sociohistóricos representados na 

caracterização feita da favela no mural: 

 

Figura 48 – Elementos sociohistóricos conforme mural dinâmico 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Elementos 
sociohistóric
os da favela 

Sociocultural: 
Presença da 
diversidade 

Afrodescendente; 
Solidariedade; 

Humildade. 

Sociopolítico: 

Violência do 

Estado; 

Carência de 

serviços públicos; 

Articulação 

política popular. 

Sociourbanístico:  

Autoconstrução; 

Padrão próprio de 

organização; 

Segregações 

territoriais. 

Socioeconômico: 

Diversidade 

socioeconômica; 

Superação das 

adversidades 

econômicas. 
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No grupo focal a percepção das(os) participantes expressada tanto no mural quanto 

nas entrevistas semi-dirigidas sobre a solidariedade se fez presente na constituição da favela. 

Diversos relatos trazidos com ânimo pelas(os) participantes expressavam orgulhoso 

reconhecimento da solidariedade como elemento fundante na identidade e cultura da 

população da favela, expressando assim que a favela é Vida e se move com Amor. Assim, 

Ekko argumenta e exemplifica que “é todo mundo junto, tá ligado? Quando alguma coisa é 

sempre ‘vem cá!’, ‘aproveita aqui, dá uma passada aqui!’, ‘você pode me emprestar isso? Te 

devolvo no outro dia!’ é sempre uma união. Mesmo não vivendo na mesma casa há uma união 

no bairro!”. 

Esta união que se estende a pessoas desconhecidas é também reconhecida por Qiyana 

que “a gente ajuda, sempre tá ajudando um ao outro, mesmo não convivendo muito com 

aquela pessoa, não conhecendo muito, a gente acaba ajudando as pessoas”.  

Esta solidária força coletiva e mobilizadora é aporte em muitos momentos difíceis em 

que passamos. É, sem sombra de dúvidas, elemento sensível que nos possibilita superar 

grandes adversidades. Neste sentido, Cyara relembra um momento destes, em que o apoio que 

ela recebeu foi dos vizinhos com quem ela nem tinha proximidade ou intimidade: “a minha 

mãe faleceu e... vai fazer dois anos e aí eu vi pessoas que nem falavam comigo conversando 

comigo (...) eu tô numa rua que eu não falo com ninguém e nessa hora eu senti o apoio da 

favela, velho, da comunidade mesmo, de verdade”. 

Naturalmente, existem momentos em que a união não se faz possível e conflitos vêm a 

surgir. Entretanto a relação na favela é permeada por sentimentos de comunhão que é 

identificada por muitas(os) como um processo de identificação com os laços familiares. No 

mural foi identificado que “a favela é uma comunidade que muita das vezes são conectadas 

como uma família. Todos se falam e se conhecem entre essa comunidade”. Esta afirmação é 

corroborada pela argumentação de Aristóteles: 

Em relação ao convívio das pessoas a socialização das pessoas aqui da 

comunidade do Beiru, (...) se for "pa" colar junto, colam. Mas também se for 

na hora de... como é que se diz... é... não medir esforços contra o que é 

errado, também tão aí pra protestar, por exemplo, quando não passava 

ônibus aqui no Beiru por falta de segurança. Os moradores daqui 

protestaram, em relação a isso! 

 

Esta relação de ajuda mútua baseada em sensos de justiça encontram fundamento em 

outro relevante elemento, a empatia. Aristóteles ainda afirma que ao ver alguém em situação 

de risco, ou vulnerabilidade as pessoas ajudam, “até porque se colocam no lugar, entendeu? 

Eu acho que em relação a isso todo mundo ajudaria! Independente da causa, entendeu? Tanto 
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coletiva, quanto individual, a depender do individual, da situação, as pessoas abraçam sim!” 

esta mobilização coletiva em favor da solidariedade, da “parceria” é para Lorissol um 

processo relacionado que se baseia em “considerar todos como família! A quem se conhece e 

sempre ajudar um aos outros. Mas também tem os termos de não gostarem de um ao outro e... 

acabarem tendo alguns... é... conflitozinhos,  mas sempre eles ajudam e se comovem em 

ajudar um ao próximo!” 

Estes processos coletivos pautados em solidariedade estão no âmbito na constituição 

histórica da favela. Como já fora discutido aqui anteriormente. Vale lembrar que a própria 

história do bairro é costurada por relações de solidariedade e, para além, nela se fundam. 

Rocha (2016) nos traz que ainda no século XIX o negro Gbeiru acolhia em suas terras 

negras(os) escravizadas(os) fugidas(os) e libertas(os) que se aquilombavam na região 

buscando condições de vida livres do sistema opressor escravocrata. Outro exemplo, já 

apresentado na presente pesquisa também, em que a articulação coletiva se manifesta de 

forma política na história do bairro foi a luta social para a restituição do nome Beiru. Na 

ocasião, após a mudança do nome Beiru para Tancredo Neves, diferentes instituições e 

lideranças políticas, artísticas, culturais, comunitárias e populares se organizaram para que o 

nome original voltasse a identificar o bairro (Rocha, 2016). Todo este processo foi ratificado 

no mural. Ao se referir às características sociopolíticas da favela, foi afirmado que os 

administradores públicos só intervêm em favor das favelas quando pressionados: “Eles só se 

preocupam quando as pessoas se manifestam e fazem protestos. Aí sim, eles tomam a 

providência, mas nem sempre, porque têm muitas comunidades que precisam de saúde, 

escolaridade, condições de vidas melhores”. 

Neste sentido, de diferentes formas e por diversas razões a solidariedade vai 

constituindo-se como elemento sociohistórico relevante na construção das favelas não só no 

Beiru, mas também no Brasil a fora. O caráter de autoconstrução apontado por Silva e 

colaboradora(es) (2009) é também exemplo desta dinâmica. Neste sentido é simbólico e de 

grande representação trazer o processo de construção das casas e o dia de “bater a laje”, 

quando diversas pessoas de todas as idades, gêneros e sexualidades se organizam em favor de 

ajudar alguém a ter um teto seguro. Este processo horizontal de sólida solidariedade está 

presente no mural quando afirmam que “toda favela é estruturada pelos seus moradores”. 

Assim, a arquitetura que delineia as favelas é irregular aos olhares dos padrões hegemônicos. 

“Talvez desorganizados para muitos. As casas amontoadas por causa da construção da favela 

mesmo” (mural), mas toda organizada do lado de dentro. Aqui encontramos os caminhos que 

nos levam e em que levamos nossas vidas, construindo nossas famílias, erguendo a cidade no 
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dia a dia. Neste sentido, o mural ainda define a população da favela como sendo de pessoas 

que embora “chateados, estressados” são “felizes”. Podemos concordar então com o que fora 

exposto no mural: a favela é caracterizada pela “comunhão”, “união”, onde se encontra 

“parceria” e “um bom aperto de mão”. 

Se por um lado a solidariedade é um importante elemento sociohistórico de referência 

na constituição e compreensão das favelas, ela é também importante fôlego na luta diária 

contra adversidades que cotidianamente se levantam perante as famílias “das quebrada”. Isso 

porque, os problemas enfrentados são muitos e neste sentido, os contextos de violência foi 

outro elemento sociohistórico que emergiu no grupo focal ratificado pelas informações 

trazidas no mural. 

Dentro dos contextos apresentados durante a discussão acerca das práticas 

socioculturais, os processos que envolvem disputas territoriais nas periferias brasileiras se 

fazem presentes no Beiru/Tancredo Neves. Mariana afirma que: 

Porque assim, você mora numa comunidade e nisso não pode ir pra todos os 

lugares por causa de recha, por causa de facção. Quer dizer pessoas de bem, 

pessoas que, que... que tá ali, lutando, tipo aqui, a gente está aqui estudando, 

aí sempre às vezes tem que sair correndo pra suas casas, porque está tendo 

tiroteio, porque está tendo arrombamento não sei aonde, como teve 

ultimamente. 

 

Este relato nos remete à fala do professor José ao citar uma situação em que seu aluno 

pede para sair mais cedo devido à violência na região em que mora. Este processo submete as 

populações locais a estados de sítio, o que, invariavelmente afetam negativamente seus 

cotidianos. Este relato trazido por Mariana encontra paralelo no mural dinâmico, quando nele 

é exposto que na favela tem “lugares onde não podem ir por causa da criminalidade”. Este 

contexto de rivalidade se manifesta nas pichações feitas em espaços públicos, por meio de 

demarcações de território, conforme as figuras 49, 50 e 51: 

Figura 49 – Sigla de uma Facção 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

Figura 50 – Pichação do Comando do Tráfico 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 
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Figura 51 – Pichação do Comando do Tráfico 

 
Fonte: Fotos do Autor (2020) 

 

Na figura 49 estão marcadas as iniciais de uma facção que comanda uma específica 

região no bairro. Cada facção tem suas siglas e demarcam o território com suas siglas. Além 

de gestos, expressões específicas como “Êa”, “É nós” (termo este que pode ter diferentes 

definições ortográficas). Já na figura 50, a sigla “NT” representa o nome de um jovem 

chamado Novato, o mesmo que está representado na pichação do portão de um mercado na 

figura 51. O jovem morreu em “combate” e teve seu nome marcado em diversos espaços da 

localidade com o termo “luto”, em homenagem ao “soldado”.  

 Em diálogo com estes contextos, no mural, durante a descrição da favela, na 

dimensão sociocultural, foi exposta como uma das características da favela, o “medo”. Este 

medo se justifica em muitos relatos que já foram apresentados inclusive no presente trabalho, 

porém, é de suma importância discernir que existem contextos específicos e momentos em 

que a violência se instaura e produz esta insegurança aguda. Neste sentido, Cyara nos lembra 

que “tirando a violência a gente super se dá bem, num lugar supertranquilo, super calmo”. 

Esta fala da aluna deve ser traduzida não tendo a favela como um território em que a 

violência se faz presente constantemente, mas sim, que nela existem contextos específicos em 

que a violência se manifesta. Ao discutirmos as práticas socioculturais foi possível constatar 

que os momentos de guerra entre facções e de incursões policiais são momentos agônicos que 

disparam a violência e por consequência o medo dentro da favela. Na fala de Cyara, é preciso 

ler que, nos momentos em que não há contextos de violência, a favela é tranquila e fértil às 

boas relações. A confirmação desta constatação de fértil harmonia são as diferentes práticas 

socioculturais já apresentadas, como as batalhas de Rap, os eventos de Partido Alto, além de 

tantos outros que acontecem tanto em espaços privados quanto em espaços públicos. Desta 

forma é importante salientar que em meio a este contexto, a solidariedade mais uma vez é 
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alternativa para superar dificuldades como a violência, por exemplo. Qiyana traz um relato 

que ilustra bem este contexto: 

Infelizmente aqui é uma realidade que a gente tem... que é o perigo no 

bairro. Que infelizmente tem muito... muito tiroteio, aqui coisas assim... e aí 

eu disse no sentido de ajudar, como... tipo... "entre aqui vizinha! corre para 

cá para dentro de casa! se proteja!" Ou avisar, tipo "hoje Fulano disse que 

vai ter uma briga em tal lugar, todo mundo ficar em casa" ou quando tem 

toque de recolher, que pra todo mundo ficar em casa e coisas assim. 

 

Neste contexto vale trazer a discussão da violência para dentro dos processos 

vivenciados no cotidiano, em que a relação do Estado com a população empobrecida e 

prejudicada pela relação entre o Estado e a elite detentora do poder econômico promove 

violências diversas em contextos de exclusão e marginalização. É dentro desta concepção que 

se inscreve um discurso presente no mural:  

A favela é totalmente discriminada por toda sociedade, principalmente 

política. Sempre vista em segundo plano, muitas vezes não tendo acesso ao 

saneamento básico. Em salvador, especialmente, tem um governo que só se 

importa com os pontos turísticos. 

 

Casas precisando bastante de auxílio do governo 

 

O desamparo do Estado e reflete em violências dentro de outras áreas, como por 

exemplo, na questão econômica. Silva e colaboradora(es) (2009), ao apresentar o perfil 

socioeconômico da favela aponta: 

Considerando o perfil socioeconômico, a favela é um território onde os 

investimentos do mercado formal são precários (...) predominam as relações 

informais de geração de trabalho e renda, com elevadas taxas de subemprego 

e desemprego, quando comparadas aos demais bairros da cidade. (2009, p. 

96) 

 

Este contexto está implícito em discursos trazidos no mural que apontam determinadas 

estratégias de sobrevivência como sendo construídas em função dos problemas econômicos 

enfrentados por nós “nas quebrada”. Algumas destas estratégias estão longe de ser o ideal e se 

desdobram em outros problemas sociais. Assim, a condição do trabalho infantil, já apontado 

anteriormente é um destes fatores. Outro fator é o envolvimento com o comando do tráfico: 

“Às vezes elas se envolvem com o crime porque veem isso como um modo mais fácil de 

conseguir renda; Quando eles têm um trabalho digno eles vivem ‘tranquilo’, mas sempre tem 

um aperto de vez em quando”. 

Assim, diversos tipos de violência foram apontados no mural dinâmico. Em um dos 

trechos, por exemplo, foi feito o seguinte registro: “Poxa, tem vários problemas urbanos, 

como o desrespeito à moradia, da desigualdade social, o preconceito, em si, as leis não 
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cumpridas”. Neste sentido, nos três turnos, o grupo focal com alunas(os) trouxe relatos de 

diferentes processos de discriminação.  

Alinhado com esta perspectiva Hoseok relatou que a homofobia está presente de 

forma negativa em seu cotidiano desde sua infância: “Desde pequeno eu já era gay e muitas 

pessoas, muitas mães não gostavam que o filho andasse comigo e sempre falava com a minha 

mãe”. O aluno afirma ao longo do nosso encontro que a dança é uma prática libertadora para 

ele, pois, por meio desta prática, ele consegue extravasar os problemas sofridos. Para tanto, a 

escola serve para ele de refúgio, pois ele usa a sala de espelho para dançar, com 

consentimento da gestão da escola. 

Ainda no que tange à LGBTfobia, houve uma longa discussão no grupo focal 1 

durante o encontro com a turma C, com os alunos do turno noturno após Mariana afirmar que 

vê “mulheres que totalmente, que são baixo astrais mesmo, que são sapatonas. Eu sou 

‘entendida’, gosto de mulher sim, mas eu não me igualo aquele meio de tipo, de é... de mulher 

que fica, que tá com mulher hoje e amanhã tá pegando homem”. Esta sua colocação foi 

rebatida por Romualdo que afirmou que ela estava sendo preconceituosa... o que de fato ela 

estava sendo. Afinal, para ela, os dogmas relacionados à diversidade sexual só podem ser 

transgredidos até certo ponto, de forma que a bissexualidade não é por ela aceita. Assim ela 

aceita apenas a condição a que ela é parte. 

No que tange à discriminação racial tivemos outras problemáticas que emergiram. 

Amarela fez o seguinte relato: 

Eu presenciei um momento, que pra mim eu conto como racista ou 

preconceito! Eu tava vindo na frente, tava vindo um menino atrás e um outro 

menino atrás. Tipo um menino, era um moreninho, o outro era branquinho e 

o policial passando na moto. E ele pegou... O menino tava com um saco, ele 

tava com um saco de supermercado e tinha vasilhas, e essas coisas assim! E 

aí ele pegou e parou: "Bota a mão na parede, bota a mão na parede!" Eu 

falei... eu parei assim e fiquei olhando! E aí que ele pegou e falou assim e o 

branquinho continuou andando e ele só parou o moreninho! Eu disse não, os 

dois tinha cara de suspeito, eu não vou mentir! 

 

Este relato traz mais uma vez a relação de opressão que o Estado exerce sobre as 

comunidades favelares. Entretanto é curioso que haja alguma “cara de suspeito”. A 

participante não se aprofundou quanto a este pretenso perfil de “suspeito”, além do descrito 

no relato acima. Em outra turma, no matutino, Morgana apontou para a questão da 

discriminação de forma mais ampla, trazendo as diferenças, de uma forma geral, como sendo 

motivos para discriminação. 

Nícolas é um amigo nosso que é negro e altão forte. E a mãe dele sempre 

fala "ah, sai com o Ekko, porque Ekko usa óculos e as pessoas não vai achar 
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que ele é tal coisa ou isso, aí você tando com ele...” Mas também nem... não 

necessariamente assim tão mais parado, porque tipo, Ekko já foi parado e 

Nícolas não, mas eu vou, às vezes acontece, algumas vezes não, como 

Qiyana também por ser amarela, chegou na escola chamou muita atenção. 

"Ah, você oriental, você aquilo, você...” chegaram a dizer que ela era exótica 

(risos). E aí acontece esses tipos de coisas! Pequenos, mas grandes para 

muitos. Não percebíveis, mas que acontece. 

 

O discurso apontado por Morgana chama atenção para o processo de discriminação 

que está impregnado também na família, de forma que uma mãe teme pela segurança do filho 

e o aconselha a andar com uma pessoa que não sofreria discriminação devido ao seu 

estereótipo. Vale aqui salientar que Ekko tem a pele clara e se identifica como pardo, ou seja, 

a mãe de Nícolas prefere que o filho ande com um amigo que usa óculos, mas que também 

tem a pele mais clara do que a sua. Assim ela pode se sentir mais protegida dos preconceitos 

que circundam o contexto em que ela vivencia. 

Outro pertinente relato trazido no grupo focal foi posto por Qiyana: 

Porque eu estudava em colégio particular desde... desde que eu nasci, eu 

estudei em colégio particular! E eu era muito presa a ficar em casa e achar 

que bairro é uma coisa ruim. Eu só fui me liberar quando eu entrei em um 

colégio público que eu percebi que não é ruim assim. Eu comecei a andar 

mais sozinha pros bairros, comecei a frequentar o Ceifar, comecei a 

frequentar o Arvoredo. É... eu comecei a conhecer o lado bom do bairro que 

eu não conhecia antes por estar presa e ser colocada na minha cabeça aquelas 

coisas de "que você não vai mais sair de casa porque é perigoso", "não ande 

com fulano, por que fulano que tem pele escura!" "Não ande com ciclano, 

porque ciclano tem cara de malandro!" Eu sempre fui criada assim e foi algo 

muito ruim na minha vida, porque... além de influenciar criar minha cabeça 

para ser um pouco preconceituosa, infelizmente, é... eu não tive muitos 

relacionamentos e isso resultou eu sendo muito introvertida e... e tímida! 

Resultou também em eu não conseguir me virar sozinha em muitas situações 

porque eu sempre tava vivendo, é... num lugar que eu não precisar me virar 

sozinha pra fazer nada e por aí vai indo, né? 

 

Esta construção de representações racistas e preconceituosas trazidas pela aluna não 

era restrita ao seu núcleo familiar. Qiyana completa que este processo de racialização e 

discriminação era reproduzido tanto pela família quanto pela escola particular em que ela 

estudava antes de ir para a escola pública: 

Tanto minha família quanto pessoas da escola. Como até professores 

inclusive... (...) não percebia essas coisas que percebo agora. Mas até as 

professoras falavam "Ah, não ande em tal lugar, tenha cuidado com a rua", 

é... "Tenha cuidado com quem você fala suas coisas!", essas coisas assim e 

eu enxergo agor... antes enxergava como se fosse uma forma de proteger, 

mas hoje eu enxergo como era algo muito preconceituoso. 

 

Estas representações trazidas pela aluna conduzem para a discriminação existente 

contra a favela e que atravessa seu cotidiano, afetando diretamente as vidas que a constituem.  
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Neste mesmo sentido Cyara também traz a representação negativa que sempre teve da 

região em que mora. A aluna faz o seguinte relato:  

Eu cresci com essa visão aí e depois que eu cresci que eu vim ver as partes 

boas. Tipo, eu cresci ali numa favela que eu malmente ia na praça. Eu ficava, 

tipo, aqui não tem nada de legal. Depois que eu cresci que passei na praça, 

que eu falei ‘é, tem alguma coisa útil e tal...’. 

 

Estas afirmações de Cyara e de Qiyana remetem aos processos de colonização que 

atravessam a contemporaneidade e que passam despercebidos aos olhos de muitas(os) que 

naturalizam a hierarquia hegemônica com base em classe, raça, gênero e sexualidade. Neste 

sentido Álex afirma que “as pessoas que moram na favela são considerados favelados pobres 

e mal educadas! E eu acho que pra eles tentarem um pouco, tipo, defender isso, aí tipo, 

começa a se unir”.  

Já Amarela ao se referir à prestação de serviços públicos presentes no bairro afirma 

que “a gente deveria, por ser cidadão de bem, por a gente pagar imposto, a gente deveria de 

chegar lá e ser tratado, não ser trado como um cachorro! Porque assim eles fazem com a 

gente”. Esta violência também foi denunciada no mural dinâmico: “Os policiais chegam 

batendo porque acham que gente da favela não tem educação e é criminosa (não são todos)”. 

Estes processos preconceituosos estão todos interligados e apontam uma perversão 

sistêmica e estrutural de exclusão e desumanização dos corpos negros, femininos, LGBTs e 

pobres. Na favela estas violências se manifestam na violência objetiva e concreta dos policiais 

e do Comando do Trafico, mas também no preconceito a símbolos de representação da cultura 

de favela. Fundamentando esta argumentação, podemos dialogar com Alves-Mazzotti (2008) 

para quem a compreensão do processo das Representações Sociais: 

Parte-se da premissa de que não existe separação entre o universo externo e 

o universo interno do sujeito: em sua atividade representativa, ele não 

reproduz passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, 

ao fazê-lo, se constitui como sujeito, pois, ao apreendê-lo de uma dada 

maneira, ele próprio se situa no universo social e material. Além disso, 

afirma que as representações sociais, tal como as opiniões e as atitudes, são 

“uma preparação para a ação”, mas, ao contrário dessas, não o são apenas 

porque orientam o comportamento do sujeito, mas principalmente porque 

reconstituem os elementos do ambiente no qual o comportamento terá lugar, 

integrando-o a uma rede de relações às quais está vinculado o seu objeto. 

(ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 22-23) 

 

Assim a interpretação dos códigos representados pelos grupos sociais determinam suas 

ações a partir das imagens ancoradas aos objetos, com base nas informações dispersas 

coletivamente, provocando sentimentos e orientando as práticas dos sujeitos nos grupos. 
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 Destarte, o Paredão é também foco de representações preconceituosas, como já fora 

dito. Cyara relata o que seu pai, por exemplo, pensa sobre esta manifestação da juventude de 

favela: 

O meu pai, e tipo, ele falou “ah, Jade, você acha que paredão é lugar de 

gente certa, pra trabalhador tá?” Eu acho que sim! Porque cada um tem o seu 

gosto, entendeu? (Wendel fala algo incompreensível e Jade responde). Não, 

não é só por ser certa é porque ele falou assim tipo, “ah, você acha que pai 

de família vai estar no paredão?” Porque não? Meu irmão é super pagodeiro, 

velho! Meu irmão é! 

 

Neste discurso proferido pelo pai de Cyara em que ele reproduz um processo 

discriminatório está presente a estereotipagem. Segundo Hall a “estereotipagem reduz, 

essencializa, naturaliza e fixa a ‘diferença’” (2016, p. 191). De acordo com o autor: 

Então, outra característica da estereotipagem é sua prática de fechamento e 

exclusão. Simbolicamente, ela fixa os limites e exclui tudo o que não lhe 

pertence. A estereotipagem em outras palavras, é parte da manutenção da 

ordem social e simbólica. Ela estabelece a fronteira simbólica entre o 

“normal” e o “pervertido”, o “normal” e o “patológico”, o “aceitável” e o 

“inaceitável”, o “pertencente” e o que não pertence. (HALL, 2016, p. 192).  

 

Este processo se dá a partir e ao mesmo tempo dentro de contextos em que as marcas 

coloniais se estendem até os dias atuais (CERTEAU, 1998; QUIJANO, 2005; HALL, 2006; 

BHABHA, 2005; MIGNOLO, 2008; PINTO e MIGNOLO, 2015; DUSSEL, 2016). Assim, os 

processos de colonização nos levam a ser contra nós mesmos e os nossos em função do nosso 

reconhecimento com o outro que é o opressor. A consequência desta perversa representação e 

estereotipação é a reprodução de diversas formas de preconceito sendo direcionadas para as 

pessoas que fogem ao “padrão de humanidade” ocidental. Neste sentido Lorissol afirma que: 

“Senti discriminação, a minha sexualidade junto com a minha cor e por ser mulher também!”. 

Estes processos de discriminação e desumanização são herança do período colonial no 

qual a dominação social se sustenta sobre representações de inferiorização.  

A desumanização de habitantes não europeus do globo foi necessária para 

justifcar o controle de tais “seres humanos inferiores”. Racismo como o 

conhecemos hoje foi estabelecido àquela época. Racismo não é biológico, 

mas sim epistêmico; é a classifcação e a hierarquização de umas pessoas por 

outras que controlam a produção do conhecimento, que estão em posição de 

atribuir credibilidade a tal classifcação e hierarquização e que estabelecem a 

si mesmas como o padrão: “os humanos” – todos os demais são apenas 

diferentes graus de quase ou semi-humanos. (PINTO e MIGNOLO, 2015, p. 

383). 

 

É neste sentido e contexto que as práticas pedagógicas desenvolvidas nas Favelas 

prescindem de pedagogias antirracistas, antissexistas e contrárias ao elitismo, que caminhem 
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em encontro à humanização e o reconhecimento da legitimidade das diferentes culturas, 

partindo de interculturalidades horizontais e críticas: 

É de fundamental importância trabalhar os elementos sociais, culturais, 

históricos e políticos que convergem para a constituição da favela na 

contemporaneidade. Reconhecendo seu multiculturalismo de forma 

afirmativa. Trazendo elementos da negritude, da diáspora, dos mecanismos 

de dominação e aculturação que buscam fixar a população negra em espaços 

de inferioridade e subalternização. A luta por equidade social demanda a 

transformação das escolas com bases pós colonialistas em perspectivas 

descolonizadoras em seus programas e currículos, visando a superação de 

problemáticas enfrentadas nesta contemporaneidade de barbárie e exclusões 

sistemáticas em nome de um desenvolvimento unilateralmente eurocêntrico. 

(AROUCA et al, 2019, p. 179) 

 

Destarte é sensível desmontar o paradigma racializado que produzem policiais, 

professoras(es) e outros agentes sociais racistas que amedrontam mães e pais que todos os 

dias rezam implorando pelo retorno das(os) suas(seus) filhas(os) para casa. É fundamental 

centralizar a educação em espaços favelares no contexto social de favela em que ela se insere. 

E no Brasil este contexto, ainda que seja multicultural é predominantemente negro. O 

reconhecimento dos diferentes preconceitos e do racismo em especial como elemento 

sociohistórico presente nos cotidianos das favelas traz para a construção das Pedagogias de 

Favelas a implicação com a emancipação e com a descolonização, por propor a necessidade 

da crítica emancipadora e concomitantemente descolonizadora objetivando a luta por 

equidade social. 

É importante salientar que estes processos de preconceito existentes dentro das 

comunidades de favela se expressam dentro de comunidades com vasta diversidade cultural 

que convivem em aglomerações urbanas populosas. Neste contexto as pessoas e os grupos 

sociais desenvolvem estratégias para viabilizar convívios harmônicos apesar das diferenças. 

Neste sentido o respeito entre diferentes grupos e sujeitos emerge enquanto outro 

elemento histórico, paradoxalmente ao já citado contexto de discriminações citado. Isso 

porque, mesmo com todas as representações hierarquizadas que orientam as práticas 

socioculturais cotidianas, as pessoas encontram pontos de interseções para dividirem o mesmo 

espaço. Assim o multiculturalismo captado por Hall (2006) se materializa nos becos e largos 

das favelas. Logo, a solidariedade é mais uma vez, fator de coesão e harmonização entre as 

pessoas. Cyara traz um relato que ilustra bem este contexto: 

E por mais que o povo fale "ah, a zoada, o som tarde da noite e tal", mas na 

minha comunidade tem um pouco de diferença. Tipo o povo respeita, 

entendeu? Se você chegar e conversar, o povo respeita. Não, pô, quando os 

meninos tá fumando, os menino tá fazendo alguma coisa, a gente fala e os 

meninos saem. E se eu for pra outro lugar eu sei que não vai ter isso. 



154 
 

 

 

Esta perspectiva de respeito dentro das comunidades de favela propicia a criação de 

vínculos e laços entre diferentes pessoas e diferentes grupos que coabitam em espaços 

comuns. Deste modo, nas favelas, os espaços comuns são vivificados pelos moradores que se 

encontram, se informam e se formam nas ruas, praças, becos, largos públicos, escola, igrejas, 

etc.. Neste sentido Morgana afirma que: 

É uma comunidade! A relação é quando se tem a relação de comércio, 

quando vai, quando todo mundo estuda na mesma escola, quando todo 

mundo vai pros mesmos lugares, tipo, (...) mas a maioria que mora no bairro, 

dos adolescente, vai para onde? vai "po" Arvoredo e quando eu chegar lá a 

gente se encontra! Então a gente convive ali naquele... naquele meio. Aí tem 

as pessoas que mora em outro lugar, mas vem e se encontra na escola, na... 

nas igrejas, nas religiões, no terreiro(...), mas o convívio das coisas que a 

gente vive na própria comunidade faz a gente se relacionar, a gente 

conhecer, "ah já conhece e tal... o mercado", já sabe que ali que vai fazer as 

compras, já sabe que dia tem aquilo e aquilo. Então isso faz com que a gente 

se relacione 

 

Esta argumentação de Morgana traz a base de práticas socioculturais já trazidas no 

presente trabalho, como por exemplo, os Paredões, as Batalhas de Rap, dentre outras 

atividades desenvolvidas em espaços públicos, como o Parquinho e o Arvoredo, por exemplo. 

Assim, desmistifica também a representação de constante guerra e violência promovido pelas 

relações que giram entorno do tráfico de drogas. É nesses encontros, muitos deles em espaços 

públicos, que os laços vão se fortalecendo, construindo uma característica das favelas. É neste 

sentido que Silva e colaboradora(es) (2009) afirmam que “as diferentes manifestações 

culturais, artísticas e de lazer na favela possuem um forte caráter de convivência social, com 

acentuado uso de espaços comuns, definindo uma experiência de sociabilidade diversa do 

conjunto da cidade” (2009, p. 97). 

 Nesta perspectiva, Ramos (2013) ao definir as características de Bairros Negros, 

aponta a coletividade como herança afrodescendente: 

Formulamos o conceito de Convivibilidade como uma relação social 

africana ‘ajustada’ às novas possibilidades de ‘sobrevivência’ e 

‘convivência’ em solo brasileiro, ambientada tanto ao meio rural, 

comunidades de quilombo, por exemplo, quanto ao meio urbano, como 

terreiros de candomblé ou bairros negros. (...) 

A convivibilidade é aqui um conceito através do qual evidenciamos a 

importância de valores sociais que possuem relevância no relacionamento 

social coletivo das populações negras, moradoras destes bairros negros, 

derivada da palavra conviver: viver com. (RAMOS, 2013, p. 203) 

 

Esta convivibilidade se dá também em espaços comuns que exercem diversas funções 

simultaneamente. Ramos atribui a esta característica o conceito de Multifuncionalidade ao 

apresentar mais um aspecto constituinte dos Bairros Negros. Para a autora: 
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A Multifuncionalidade é conceito marcado pela multiplicidade de funções 

que um mesmo espaço comporta, pela sua simultaneidade, ou não, havendo 

uma sobreposição de funções no mesmo espaço e/ou ao mesmo tempo. Na 

multifuncionalidade, novamente temos o acordo, o acerto. Mediante as 

disputas e conflitos cotidianos resultantes dos constantes processos de 

construção, sendo possível a ocupação e a distribuição dos espaços 

disponíveis para a instalação da moradia ou pequenos pontos de comércios, 

como as quitandas, e serviços de pessoas da comunidade, dadas às 

negociações. (RAMOS, 2013, p. 209-210) 

 

Esta multifuncionalidade foi apresentada nos interstícios do presente trabalho ao 

ilustrar o bairro a partir dos depoimentos e relatos das(os) participantes dos grupos focais. 

Assim, se constituíam enquanto espaços multifuncionais, por exemplo, a região central do 

Arvoredo e do Parquinho, onde são desenvolvidas práticas de esportes, comércio, paquera, 

Batalhas de Rap, Paredões, encontros diversos de socialização, etc.. Ainda que não tenha sido 

citado pelas(os) alunas(os), é importante relacionar aqui o Largo do Anjo Mau, na região 

central do bairro, onde há um vasto comércio de ambulantes, feirantes, lojas, lanchonetes e 

restaurantes, farmácias, casa lotérica, além da presença de um importante terreiro de 

Candomblé. Conforme As figuras 52 a 57, na região deste largo é comum termos pessoas 

socializando, trabalhando e em variadas atividades simultaneamente. 

 

Figura 52 – Feira em frente às lojas 

 
Fonte: Google Maps
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Figura 53 – Feira em frente às lojas 

 Fonte: Google Maps
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https://www.google.com.br/maps/@-12.9455607,-38.4472575,3a,75y,142.73h,87.64t/data=!3m7!1e1!3m5!1sryBxNQX1Y7UXMLVbhIvAKA!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DryBxNQX1Y7UXMLVbhIvAKA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D165.3432%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.com.br/maps/@-12.9455607,-38.4472575,3a,75y,142.73h,87.64t/data=!3m7!1e1!3m5!1sryBxNQX1Y7UXMLVbhIvAKA!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DryBxNQX1Y7UXMLVbhIvAKA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D165.3432%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.com.br/maps/@-12.9458237,-38.4473269,3a,75y,60.92h,91.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXVDk-6IUxah-qxjlD-bxUg!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com.br/maps/@-12.9458237,-38.4473269,3a,75y,60.92h,91.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXVDk-6IUxah-qxjlD-bxUg!2e0!7i16384!8i8192
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Figura 54 – Casa lotérica, chaveiro, banca de 

apostas, estacionamento e banca de verduras. 

 Fonte: Google Maps
27

 

 

Figura 55 – Venda de roupas ao ar livre, 

farmácia e mototáxi. 

 Fonte: Google Maps
28

 

Figura 56 – Terreiro São Roque, Aferição de 

pressão e Loja de venda de folhas, produtos de 

religião de matriz africana e com prestação de 

serviços de estética. 

 Fonte: Google Maps
29

 

 

 

Figura 57 – Borracheiro, venda de roupas ao ar 

livre e carreto. 

 

 

 Fonte: Google Maps
30

 

Estes elementos são extremamente relevantes para as escolas do bairro, podendo ser 

rico aporte curricular. Além da importância destas heranças afrodescendentes para o currículo 

escolar ser premissa fundamental para as escolas que atuam em comunidades favelares, é 

também obrigação a partir da Lei 10.639/03. Arouca e Ribeiro (2019) aprofundam a discussão 

                                                           
27

 Disponível em <https://www.google.com.br/maps/@-12.9459076,-

38.4473673,3a,75y,276.26h,83.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIXMz3dQyy_DFQ-

FkqEO5Pg!2e0!7i16384!8i8192>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
28

 Disponível em<https://www.google.com.br/maps/@-12.9455711,-

38.4472077,3a,75y,67.02h,76.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sADcw-cGGNLG8x-sMiUsrcg!2e0!7i16384!8i8192>. 

Acesso em: 23 jun. 2020. 
29

 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-12.9455607,-

38.4472575,3a,75y,343.76h,77.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sryBxNQX1Y7UXMLVbhIvAKA!2e0!7i16384!8i819

2>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
30

 Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-12.9453718,-

38.4471523,3a,75y,172.41h,83.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1sipUWYAIfJBxmlkN6pVFQuQ!2e0!7i16384!8i8192

>. Acesso em: 23 jun. 2020. 
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https://www.google.com.br/maps/@-12.9459076,-38.4473673,3a,75y,276.26h,83.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIXMz3dQyy_DFQ-FkqEO5Pg!2e0!7i16384!8i8192
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acerca da aplicação desta lei nas escolas, correlacionando o contexto afrodescendente no 

Brasil às favelas: 

Ao trazer a obrigação de discussões dentro das escolas sobre a luta da 

população negra, e sua participação na constituição da sociedade brasileira 

nas diferentes áreas, a Lei 10.639/03 abre precedente para a necessidade de 

se levar para os currículos dos projetos educacionais os contextos sociais, 

históricos, econômicos etc. das favelas. (AROUCA e RIBEIRO, 2019, p. 22) 

 

Essas discussões acerca das representações das(os) alunas(os) sobre os elementos 

sociohistóricos das favelas no bairro do Beiru/Tancredo Neves explicitam contextos 

cotidianos que podem servir de base para a matriz curricular nas escolas da região. A 

solidariedade como estratégia de superação das dificuldades; os diferentes processos de 

violência e opressão historicamente vivenciados; as relações de respeito em meio às 

diversidades presentes no universo multicultural das favelas; e a utilização dos espaços 

públicos como palcos de socialização e vivificação das relações no próprio bairro são 

elementos caros que atravessam não apenas a vida das(os) alunas(os) de forma isolada, mas 

de todo o bairro e situam a escola em contextos de construções culturais e reinvenções 

cotidianas de práticas socioculturais calcadas em elementos sociohistóricos sólidos e 

complexos. 

A inserção destes elementos no currículo escolar de forma crítica pode produzir 

didáticas que extrapolem o reconhecimento do contexto vivenciado. Pode ainda, ser o ponto 

de partida para a construção de práticas educativas que proponham intervenções políticas no 

sentido de construir pautas sociais e de desenvolver ações comunitárias em associação com as 

parcerias já firmadas e outras tantas que, somando-se à causa da luta por equidade social, 

desenvolveriam ações coletivas, articuladas no próprio bairro. Assim, estas ações poderiam 

ter o sentido, tanto de educar as populações do entorno escolar, como de pressionar o poder 

público, e ainda de fortalecer elementos socioculturais e sociohistóricos caros à constituição 

do Beiru/Tancredo Neves. 

Partindo da apreensão destes elementos, é importante voltar o olhar para dentro das 

escolas e investigar como os elementos sociohistóricos estão presentes e se manifestam dentro 

de suas paredes, sustentando as práticas que as vivificam. 

Desta forma os elementos sociohistóricos presentes na escola e que foram apreendidos 

das práticas socioculturais que emergiram no grupo focal com as(os) alunas(os) desvelaram a 

diversidade étnico-racial, o reconhecimento do código linguístico como elemento de 

identificação entre alunas(os)e professoras(es), e a “rivalidade” entre diferentes turnos com 

base na diferença. 
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A diversidade étnico-racial presente nos discursos das(os) alunas(os) já foi discutida 

ao longo do presente trabalho como elemento constituinte das favelas brasileiras. Neste 

sentido, a escola naturalmente ecoa o que as quebradas reverberam e manifesta em seu 

microcosmo uma amostra da sociedade em que ela está inserida. Segundo Morgana a “escola 

é diversificada. Aqui temos amarela, negra, pardo, branca, sei lá... mas tem... tem a 

diversidade, mas assim, mesmo assim se encaixa em grupos, se encaixam no grupo de Cultura 

‘Ah eu gosto de desenhar, eu vou ficar no desenhar’”. Neste relato a aluna traz a auto-

organização das(os) alunas(os) em grupos por afinidade de identificação. 

No que tange as diversidades étnico-raciais e culturais na escola, Morgana aponta 

ainda que a escola desenvolve projetos que abordam a questão da negritude de forma 

afirmativa, sendo assim, condizente com o parecer da Lei 10.639/03. A aluna relembra que:  

Teve uma semana inteira de... de proj... apesar de ser da faculdade, mas 

trouxe muita coisa aqui pra escola e agora também, agora tá tendo um 

projeto de Beleza Negra por causa da consciência negra, né? Que as 

pessoas... não só pessoas negras, mas pessoas que queiram participar tão 

participando. 

 

As figuras 58, 59 e 60 são do mural e de cartazes do projeto com a temática da Beleza 

Negra, referido por Morgana: 

 

Figura 58 – Mural do Projeto de Beleza Negra 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Figura 59 – Cartaz do mural do Projeto de 

Beleza Negra

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

Figura 60 – Cartaz do Projeto de Beleza 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Desta forma, a escola comprova que desenvolve trabalhos sustentados nas raízes 

culturais da região, em diálogo com os processos históricos de sua constituição, em 

movimentos contra-hegemônicos de reconhecimento e valorização de uma cultura que, 

mesmo tida como subalternizada é insubmissa e transborda dentro da escola sua força de 

resistência. Neste sentido, a valorização da cultura afrobrasileira está estampada nos muros da 

escola, conforme a figura 61: 

Figura 61 – Graffitis no muro lateral do Colégio Estadual Helena Magalhães 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Relacionando-se a estas representações no muro, Cyara afirma que: 

Os desenhos que tem aqui no colégio mesmo, um é a negra Dandara e eu 

representei ela ano passado aqui no colégio, e aí depois quando eu vi o 

desenho aqui eu falei "ói gente, eu tava daquele jeito com aquele negócio na 

cabeça ali, igual como tá no desenho!" Aí eu lembrei que eu gostei bastante. 

Não só a negra Dandara, como tem Zumbi também no outro lado do colégio. 

Eu gostei! 

 

Assim, o relato da aluna expressa seu sentimento de pertencimento com a escola e 

com o bairro por meio da identificação com o Graffitti representando nos muros da escola, 

marcas da sua cultura e história. 

Outro elemento sociohistórico que ancora-se às práticas socioculturais já discutidas e 

que emergiu no grupo focal com as(os) alunas(os) foi a questão da linguagem como elemento 

de aproximação entre professoras(es) e alunas(os) por meio da identificação. Neste sentido, 

quando perguntadas(os) se as(os) alunas(os) sentem-se representadas(os) ou se sentem seus 

cotidianos sendo representados durante as aulas de alguma forma, Aristóteles responde que: 

Eu acho que sim, entendeu? Pelo, pelo fato dos professores daqui, é... boa 

parte mora ou na favela ou lugar próximo, ou foi criado na favela, entendeu? 

O vocabulário dos professores daqui são rico, claro, e... tipo, mas tem 

dialeto, entendeu? Tem gírias que eu me identifico, entendeu? Exemplos que 

eles dão também, alguns ditados, entendeu? Eles usam.  

 

Aristóteles ainda aponta a linguagem como elemento constitutivo da identidade de 

Favela, ou seja, o reconhecimento de pertencimento da cultura das favelas perpassa por 

códigos linguísticos específicos. Neste sentido o aluno afirma que: 

Eu moro no Arvoredo, entendeu? No condomínio. Porém eu me considero 

uma pessoa favelada, entendeu? Eu tenho gírias, no caso dialeto, eu na real, 

eu fui nascido e criado na favela, entendeu? Eu morava no Uruguai, mas de 

morar no Uruguai eu morei no... na Boca do Rio, no alto lá, bem na favela, 

no Alto do São Francisco e tal... e sempre tive como, é que se diz? Eu 

sempre fui acolhido, entendeu? 

 

Esta discussão traz à tona o reconhecimento identitário com a cultura de favela e o 

pertencimento a esta. Isto posto, é preciso compreender que a ideia de “ser favela” vai além 

do espaço em que se mora, mas está também relacionado ao domínio de códigos e fluência 

cultural. Esta compreensão vem se construindo desde a pesquisa monográfica, onde foi 

identificado que a identidade de favela:  

Perpassa pelos seguintes pontos: pelas questões que tangem a negritude; 

construção subjetiva de identificação; autoafirmação positiva de ser favela; e 

reconhecimento da solidariedade como estratégia de superação das 

dificuldades vivenciada. Além desses elementos, a identidade do sujeito de 

favela é atravessada pela diversidade cultural e é marcada por linguagens e 

códigos sociais específicos compartilhados pelo meio social o qual faz parte. 
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Atualmente são perceptíveis o reconhecimento e a valorização da identidade 

e cultura de favela pelos sujeitos protagonistas da favela. (AROUCA, 2017, 

p. 37-38) 

 

À vista disso, a compreensão da linguagem como elemento potencializador de 

aproximações ou distanciamentos nas relações entre alunas(os) e professoras(es) é de grande 

relevância na construção de perspectivas das Pedagogias de Favelas. Nesta perspectiva é 

profícua a reflexão sobre a criação de repertórios socialmente compartilhados que são 

acessados para resolvermos as diferentes situações em nossos cotidianos. Estes processos se 

dão por meio de representações sociais que vão sendo produzidas, dispersadas nos grupos 

sociais e ressignificadas pelos sujeitos dentro dos grupos, forjando identidades grupais e 

sentimentos de pertencimento (ALVES-MAZZOTTI, 2008). 

Ainda na pesquisa monográfica a pouco citada (AROUCA, 2017) foi identificado que 

a relação entre determinado aluno e seus professores sofria interferências positivas ou 

negativas a partir das relações linguísticas estabelecidas e da empatia manifesta frente aos 

códigos trazidos pelo aluno. 

Mediador: Vocês se identificam então por que eles são bons. Tem alguma 

coisa no jeito deles serem que vocês se identificam? 

Nego do Borel: Tem uns que gostam do que eu gosto também. Coisas que eu 

gosto eles gostam também. Tipo, eu gosto de uma música e ele gosta da 

mesma música que eu. 

Mediador: Por que você acha que isso é bom? Isso ajuda a aula faz a aula 

ficar mais interessante? Você acha que ele gostar do que você gosta faz a 

aula ser mais interessante? Por quê? 

Manoela: Ajuda porque “ele” (o professor) vai entender as gírias que ele fica 

falando. 

Nego do Borel: Aqui só tem um que gosta das coisas que eu gosto. Eu gosto 

dele. 

Gente boa. Não falto uma aula dele. 

Mediador: Você acha que é mais fácil aprender nas aulas destes professores 

com que vocês se identificam ou com os outros professores? 

Nego do Borel: Claro que é com esse, né? 

(...) 

Nego do Borel: Tem uns que criticam, né, falam “como você gosta disso? 

Isso não é coisa pra você”. Mas se nós gosta, nós vai mudar porque eles tão 

falando, é?” 

Mediador: E como você se sente quando ele fala esse tipo de coisa: 

Nego do Borel: Normal, me sinto normal. Tem coisa que eles falam pro 

nosso bem, mas tem coisa que não tem nada a ver. 

Mediador: Isso faz perder o interesse pela aula? 

Nego do Borel: Quando ele diz assim é por isso que não quero mais ir pra 

aula dele pra ele não falar a mesma coisa de novo. 

(AROUCA, 2017, p. 58-59) 

 

Este diálogo traz fortes evidências que dialogam com o relato proferido Aristóteles, no 

grupo focal de alunas(os), reforçando a importância da linguagem como elemento de 
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identificação e mediação entre os sujeitos. Por melhor intencionado que estivesse o professor 

que criticava os elementos identitários do aluno identificado com o pseudônimo de Nego do 

Borel, suas críticas acabavam por contribuir para a evasão do aluno de suas aulas. Em sentido 

contrário a este, Aristóteles se identifica com os professores do Helena Magalhães por meio 

do dialeto utilizado, estabelecendo uma conectividade, fortalecendo os vínculos entre aluno, 

professor e instituição. 

Esta discussão envolvendo linguagem e identidade cultural está inserida em um 

contexto multicultural, que conforme Hall, (2006), Quijano (2005) e Mignolo (2008) as 

relações culturais se dão em processos de dominação e opressão com base na supremacia 

eurocêntrica. Da mesma forma Certeau (1998) também insere as práticas cotidianas, aqui 

entendidas como práticas socioculturais como fazeres e ressignificações imersos em relações 

de poder, que, em acordo com os demais autores citados, assentam-se em históricas bases 

coloniais. 

Destarte, para discutir a linguagem da favela dentro das escolas, é preciso reconhecer 

o lugar do sujeito da favela em seu contexto social, histórico e político. Tendo em vista a 

constituição étnica das favelas, sua linguagem constitui-se enquanto elemento das culturas 

urbanas negras no Brasil. Consequentemente o reconhecimento desta linguagem e sua 

importância é ação política e afirmativa. Neste sentido hooks afirma que é necessário “mudar 

de opinião sobre aprender a falar mal da variante negra vernácula, contra o discurso rompido 

e partido de um povo destituído e deslocado” (HOOKS, 2008, p. 858).  

A utilização e a vivência da linguagem da favela constitui importante elemento 

sociohistórico a ser reconhecido pelas escolas que atuam em comunidades de favelas. Negar o 

direito da(o) aluna(o) a se expressar em sua linguagem é uma ação muitas vezes reproduzida 

de forma inconsciente em consonância com a cultura de dominação (HOOKS, 2008). 

Assim é preciso reconhecer e assumir a importância identitária e afetiva que localiza 

cada sujeito em seu lugar de pertencimento dentro dos diálogos tecidos, construídos, 

ressignificados coletivamente, estabelecendo encontros, conexões, vínculos que nos fazem 

sujeitos sociais, integrados e interligados uns aos outros, não apenas afetivamente, mas 

também subjetiva, concreta e existencialmente. Assim como somos marginalizadas(os) pelas 

perversões de um complexo sistema excludente, nós fazemo-nos cotidianamente (re)existir: 

Para cicatrizar a fissura da mente e do corpo, nós, povo marginalizado e 

oprimido, tentamos retomar nós mesmos e nossas experiências na 

linguagem. Nós procuramos construir um lugar para a intimidade. Incapazes 

de encontrar tal lugar no inglês padrão, nós criamos a fala rompida, 

imperfeita, desregrada do vernáculo. Quando eu preciso dizer palavras que 

fazem mais do que simplesmente refletir ou se dirigir à realidade dominante, 
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eu falo o vernáculo negro. Lá, nesse lugar, nós fazemos o inglês fazer o que 

nós queremos que ele faça. Nós tomamos a língua do opressor e a viramos 

contra ela mesma. Nós fazemos das nossas palavras uma fala contra-

hegemônica, liberando-nos nós mesmos na linguagem. (HOOKS, 2008, p. 

863-864) 

 

Hooks traz uma experiência norte-americana que encontra indissociável paralelo com 

as escrevivências
31

 de Gonzales, para quem, a linguagem afrobrasileira se define enquanto 

“pretoguês”, ou “pretuguês”. Esta definição se deve aos processos culturais de apropriação da 

língua portuguesa dentro das possibilidades fonéticas do povo africano, criando assim 

palavras e expressões próprias do Brasil (CARDOSO, 2014). 

À vista disto, Gonzales argumenta sobre a importância do reconhecimento do 

pretuguês como ação política necessária em referência ao legado africano na constituição das 

favelas: 

Lélia Gonzalez também confronta o paradigma dominante e, em alguns 

textos, recorre a uma linguagem considerada fora do modelo estabelecido 

para a produção textual acadêmica, ou seja, sem obediência às exigências e 

às regras da gramática normativa, mas que, no entanto, reflete o legado 

linguístico de culturas escravizadas. Assim, a autora, por vezes, mistura, 

enreda o português com elementos linguísticos africanos, em uma tentativa 

política de evidenciar o preconceito racial existente na própria definição da 

língua materna brasileira. (CARDOSO, 2014, p. 966-967) 

 

Estas discussões e reflexões trazidas a partir do relato de Aristóteles são fundamentais 

na contemporaneidade. Entretanto é importante aqui sinalizar que o reconhecimento do 

código linguístico das favelas não representa a negação do português ortográfico padrão, 

hegemônico. Afinal a própria hooks argumenta ser importante para nós, negros e negras 

marginalizados, o domínio da linguagem e cultura dominante, para que possamos acessar 

determinados espaços e dialogar também com o outro. O que não podemos conceber é a 

relação hierarquizada de uma sobre outra, ou ainda pior, a denegação das linguagens outras. 

Muitas das discussões aqui provocadas acerca dos elementos sociohistóricos que 

emergiram nas discussões do grupo focal com as(os) alunas(os), dialogam com os elementos 

identificados no encontro com os educadores sociais. A tabela 18 traz a representação dos 

elementos apreendidos no Grupo Focal 2. 

 

 
                                                           
31

 O termo “escrevivências”, cunhado por Conceição Evaristo, representa a junção das palavras escrever e viver, 

sendo assim o transbordar das vivências e suas travessias na escrita insubmissa. Evaristo traz as “escrevivências” 

para ilustras as escritas de mulheres negras em suas lutas cotidianas de (re)existências. Segundo Leite e Nolasco 

“está ligado a ideia de uma escrita contaminada com a subjetividade da escritora. Sua obra é marcada pela crítica 

social, pela história dos afrodescendentes, pela ancestralidade e por profundas reflexões sobre raça e gênero” 

(2019, p. 2). 



164 
 

 

Tabela 18 – Elementos Sociohistóricos: Educadores Sociais 

Qt Favela Qt Escola 

2 

O puxadinho representa a contínua construção 

das casas, sempre inacabadas, para acolher 

parentes; 

X X 

Existem os mais variados perfis de 

trabalhadores nas favelas, em todos os setores. 

1 
Contextos de 

Violência 

Manifestações da Violência 

Algumas localidades 

oferecem mais perigo, 

devido ao crime organizado, 

outros não. 

Contextos de exclusão 

Total de Educadores Sociais: 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Os elementos sociohistóricos apreendidos no discurso dos educadores sociais durante 

o encontro com o Grupo Focal 2 e que se ancoravam às práticas socioculturais se 

relacionaram ao contexto das favelas em que a escola faz parte. Neste sentido, foram 

apreendidos como elementos sociohistóricos o puxadinho, a diversidade de perfis 

profissionais e, mais uma vez, a violência. 

O puxadinho, elemento representativo da constituição favelar, foi trazido por Cosme, 

quando perguntado sobre quais elementos presentes na favela a representam 

significativamente. Segundo o educador social, puxadinho é: 

Minha casa mal acabada, né? Mal construída, mal arquitetada, né? Meio 

torta, mas é minha! Casa, minha casa própria! É a casa que eu fiz sem ter 

condição para a minha filha que engravidou, e eu tive que fazer um 

puxadinho pra ela! Né? Minha irmã que veio do interior, que tava passando 

mal... fui lá e fiz um puxadinho! O puxadinho é muito tradicional. (...) 

É o quebra galho, né? Permanente! (...)  

É... eu penso que é muito mais inteligente falar desse "puxadinho" do que 

reproduzir um discurso de favela pejorativo! O discurso do puxadinho é 

aquele que acolhe, aquele que cede, aquele que tem compaixão pelo outro! 

Por isso que nós somos favela! Não porque eu não mereço o outro lugar, mas 

é justamente, por eu ter a compaixão e por roubarem de mim o direito de 

terrenos ou de ser igual, né? A grandes latifundiários! Que eu faço esse 

puxadinho, que tá ali, que vai surgindo, vai surgindo e quando a gente vai 

ver o nosso layout, tá todo mundo junto e misturado! 

 

O discurso que contorna a explanação feita por Cosme acerca do puxadinho está 

imerso em outro elemento sociohistórico apontado pelas(os) alunas(os): a Solidariedade. O 

educador social Milton complementa Cosme: 
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Como nosso colega falou a gente tem o nosso "puxadinho" e nosso 

puxadinho, ele cabe todo mundo, né? Ele cabe com quem vier, no nosso 

puxadinho ele cabe! Ele vai tá ali dentro, né? (...) pra gente é gratificante! 

Então o nosso puxadinho é o quebra galho é o tudo, né? É o que a gente tem 

de melhor é o nosso puxadinho, porque cabe todo mundo! 

 

Assim, o puxadinho é o compartilhamento do solo, a adaptação da casa, o 

agregamento familiar. Ramos (2013), ao discutir a constituição dos Bairros Negros, relaciona 

a utilização do solo com práticas ancestrais afrobrasileiras nos aquilombamentos. Neste 

sentido a autora aponta outra relação com os processos de posse e uso da terra, que destoa da 

lógica capital, sendo consonante com lógicas comunitárias: 

Nesta lógica cultural, notamos que predomina outro entendimento da terra, 

do fundiário, da propriedade da terra. Não há rígida limitação do que é meu 

ou do que é seu. O território é entendido como irradiação de força e a força 

deve ser aumentada, logo quanto mais seres força, melhor: se você precisa 

morar, pode vir, vai somar. É a lógica da expansão da vida. É naturalmente 

um interesse da comunidade, do coletivo. (RAMOS, 2013, p. 212) 

 

 De forma objetiva e ilustrativa, o puxadinho é a construção de novos cômodos, ou 

mesmo residências, em um terreno, laje ou, ainda em outra residência, para dar mais conforto 

aos que ali já moram, ou, abrigar novos membros familiares. Este crescimento familiar pode 

estar relacionado a uma gestação, a um casamento de algum dos membros da casa, a vinda de 

algum parente do interior ou de outro lugar. Neste sentido, a parentesco não precisa ser 

necessariamente consanguíneo. Segundo Ramos: 

Estas relações de afinidade entre a vizinhança são derivadas das relações 

familiares, nos induzindo ao conceito que denominamos de Assentamentos 

Familiares, que se refere ao sentido de que a agregação sócio-espacial é 

definida pela existência de ancestrais comuns a todos os membros da 

família, refletindo na proximidade entre as casas de familiares, sejam estes 

consanguíneos ou pela instituição da família extensa. Novamente a 

convivibilidade está no seio desta forma de manter próximas as relações 

familiares: os filhos crescem e geram suas próprias famílias; os filhos 

constroem casas para os pais idosos ou outros parentes e agregados, com 

diferentes tipos de arranjos familiares, não necessariamente seguindo a 

tipologia da família nuclear. (RAMOS, 2013, p. 211) 

 

E assim, bloco a bloco, mão a mão, afeto a afeto, a favela vai se erguendo solidamente 

solidária e se constituindo historicamente como espaço de acolhimento e (re)existências na 

cidade. Em geral a construção das casas das classes trabalhadoras de menor poder aquisitivo é 

lenta em virtude das dificuldades financeiras. Dessa maneira, a Solidariedade é o caminho 

possível que desemboca na arquitetura urbana das favelas (MARICATO, 1982).  

Estas argumentações remetem a exposições feitas no mural dinâmico. Ao descrever a 

favela em sua dimensão sociourbanística, foi expresso que “toda favela é estruturada pelos 
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seus moradores. Um pequeno terreno pode virar um ‘puxadinho’ de 3 andares”; “Talvez 

desorganizados para muitos. As casas amontoadas por causa da construção da favela mesmo. 

‘Pessoas pobres querendo um lar’. As invasões”.  

Estas percepções apresentadas no mural dinâmico e nos grupos focais se alinham 

também ao apresentado por Silva e colaboradora(es) (2009) para quem: 

A favela é um território de edificações predominantemente caracterizadas 

pela autoconstrução, sem obediência aos padrões urbanos normativos do 

Estado. A apropriação social do território é configurada espacialmente para 

fins de moradia, destacando-se a alta densidade de habitações das suas áreas 

ocupadas. (SILVA et al, 2009, 97) 

 

Partindo de todas estas discussões é proveitoso e oportuno trazer outro elemento 

sociohistórico desvelado no encontro com os educadores sociais: a diversidade de perfis 

profissionais. De acordo com Cosme: 

Então tem pessoas que trabalham em escolas, farmácia, tem pessoas como 

eu, trabalho no terceiro setor e sou feliz, né? Sou Educador Social e graças a 

Deus, é... tem um prestígio social na sociedade! E tem as pessoas que 

trabalham na informalidade: a feira! bendito seja essa feira que eu compro 

minha fruta, minha carne, meu leite (...) Tem outras pessoas que têm 

empresas, que são empresários, então aqui você encontra nesses três níveis: 

formal, informal e não formal. E encontra aquele também que de uma 

maneira inteligente pega carona, que a gente chama "os cara da correria" que 

cata ali, o que sobra na feira, né? (...) Eu vejo cinco horas da manhã, seis 

horas, meio-dia, doze horas da noite, uma hora, (...) Mas é muita gente com 

carrinho e é pesado! Peso que eu não pego, pai! E ali vendem! E quando 

você chega na casa dele, tá lá digno, né? 

 

A diversidade de atividades profissionais desenvolvidas pelas pessoas da favela 

também expressa mais uma dimensão da diversidade cultural que cobre seus becos e 

baixadas. Assim a diversidade socioeconômica também é percebida e vivenciada pelos 

sujeitos da pesquisa. No mural dinâmico, foi pontuado que na favela vivem “pessoas com 

condições boas e outras mais humildes”, e também que “de qualquer forma o povo da favela 

não fica parado”. 

Ainda de acordo com o mural, foi afirmado que: 

Na minha opinião, as pessoas que moram na favela, tem aqueles que 

conseguem viver da arte, dança, música, teatro, projetos culturais e etc.  Os 

que trabalham em bicos sem carteira assinada, aqueles que entraram no 

mundo do crime, em transporte das casas de festas, muitos também têm 

empregos fixos em comércios próprios ou em pequenas empresas. 

 

Esta afirmação traz diversos pontos também sinalizados pelo educador social Cosme, 

mas também tece diálogos com os discursos proferidos no Grupo Focal 1, com os alunos. A 

inventividade de estratégias para superar as adversidades também encontra paralelos com as 
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ressignificações culturais de Certeau (1998). Segundo o autor, o povo, apropriando-se da 

cultura dominante e de seus rituais, ressignifica a cultura que lhe é imposta em favor de suas 

necessidades cotidianas. Neste sentido o mural dinâmico traz outra colocação que traduz estes 

processos: “isso que faz as pessoas se reinventarem para conseguir dinheiro”. Esta 

criatividade foi trazida, por exemplo, por Cyara, ao citar os amigos que recitam poesias nos 

ônibus como forma de prover o sustento familiar. 

Além do puxadinho e do diversificado perfil profissional que se constituem enquanto 

elementos sociohistóricos, outro elemento apreendido a partir das práticas socioculturais que 

emergiu no discurso dos educadores sociais foi a violência localizada em lugares específicos. 

Neste sentido, o educador social Milton afirmou que: 

Nosso bairro, logicamente que tem lugares que realmente são perigosos, que 

pra descer realmente é complicado! Ainda mais nessa, nessa guerra de 

facções, né? Nisso que infelizmente temos que viver, não tem pra onde 

correr, né? Mas nosso bairro principalmente na nossa rua Direta é uma coisa 

que tranquila demais! 

 

Este relato entra em consonância com o que fora exposto no grupo focal com as(os) 

alunas(os), quando Cyara afirma que, tirando a violência, a vida no bairro é tranquila. Em 

algumas regiões, em períodos específicos existem problemas que intensificam as guerras entre 

diferentes comandos do tráfico. Noutros momentos as ações da polícia também se manifestam 

de formas agressivas. Mas esta não é a máxima do bairro, tanto que o próprio educador 

argumenta: 

Muito tranquilo, muito tranquilo! E eu tenho certeza absoluta que existem 

vários outros bairros que é bem mais perigosos que o Beiru, né? E eu não sei 

se considero isso como um racismo, uma crítica, né? Eu não sei como.... na 

verdade leva... trazer isso pra mim, né? Simplesmente eu explico da forma 

que é o meu bairro e falo que o meu não é diferente de qualquer outro. E que 

eu vivo graças a Deus, tranquilo no meu bairro. 

 

Neste mesmo sentido, Cyara afirma que não encontra problemas em acessar diferentes 

localidades, ela afirma que: “eu sou uma pessoa que tenho amizades em um ‘bocado’ de 

lugar, então eu entro e saio tranquilo, nunca teve isso comigo não”. Logo, os contextos de 

violência são esporádicos, em situações e localidades específicas, promovidas por agentes 

específicos. 

Desta forma encontramos nas favelas que compõem o bairro do Beiru/Tancredo Neves 

diferentes práticas socioculturais ancoradas em elementos sociohistóricos que tecem contextos 

diversos e complexos. Estes contextos atravessam a escola, produzem inquietações que ecoam 

na escola e a provocam no sentido de abrir muitas demandas a serem trabalhadas e discutidas 

em seus currículos.  
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Partindo deste ponto, é importante analisar os elementos sociohistóricos que emergem 

dos discursos da(os) professora(es), e buscar dialogá-los com os discursos já discutidos, 

identificando seus pontos de encontro e conflito. Para tanto, a tabela 19 traz os elementos 

apreendidos no Grupo Focal 3: 

 

Tabela 19 – Elementos Sociohistóricos: Professora(es) 

Qt Favela Qt Escola 

X X 

1 
Presença da cultura afro de forma natural 

em todos os projetos 

1 

As pessoas de diferentes religiões 

encontram apoio da escola para 

professarem sua fé  

1 

A escola enquanto instituição promove a 

aproximação entre o professor e o 

universo sociocultural da comunidade 

escolar 

1 
Os eventos/festas na comunidade têm 

reflexos no cotidiano escolar  

1 
A escola é espaço de segurança e de 

socialização para as pessoas 

Total de Professores: 3  

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

O grupo focal com a(os) professora(es) da unidade escolar não revelou elementos 

sociohistóricos específicos da região do entorno escolar, mas sim, elementos que estão 

relacionados à vida na escola. Entretanto, estes elementos apreendidos se desenvolvem a 

partir do contexto favelar em que ela está inserida, ou em contato com este. Assim, 

expressaram-se enquanto elementos sociohistóricos ancorados nas práticas socioculturais 

desenvolvidas no Helena Magalhães a presença espontânea e constante da cultura afro nos 

projetos educacionais; o respeito e apoio exercido pela escola frente às religiosidades das(os) 

alunas(os); a instituição “escola”, como mediadora da aproximação entre as(os) 

professoras(es) e o universo sociocultural da comunidade escolar; a interferência dos eventos 

que acontecem no bairro que alteram o cotidiano escolar; e a escola como espaço de 

segurança e de socialização para as pessoas. 

Assim reforçando o que já fora discutido antes, a cultura afrodescendente se apresenta 

como elemento relevante e se faz presente no contexto escolar. Neste sentido o professor João 

relata que “toda e qualquer manifestação em todos esses projetos que nós viemos realizando 
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durante esses tempos todos, esse tempo todo, o afro tá sempre presente, é a própria 

característica da, do Beiru, né?”. 

Nesta colocação o professor evoca a história Quilombola do bairro e dialoga com o 

discurso que veio se reafirmando ao longo da presente pesquisa durante os diálogos com os 

referenciais teóricos: Neste sentido, Pinto e Mignolo (2015) apontam que: 

Nesse esforço de reexistência, que se tem robustecido na exata medida da 

debilitação do discurso de modernidade e do projeto de dominação do 

mundo que ele promove, alguns povos e etnias não ocidentais têm 

procurado, em suas rearticulações discursivas a partir da exterioridade e 

movendo-se ao longo de fronteiras inventadas pela modernidade, desta se 

desligar ou desengajar total e radicalmente, assim como de seu lado 

inseparável, outrora ocultado mas agora trazido à luz: a colonialidade. (2015, 

p. 395) 

 

O reconhecimento e o trabalho pedagógico de afirmação da cultura afrodescendente 

também encontra seu respaldo na proposta de construção das Pedagogias de Favelas, por meio 

da qual “a escola, visando acolher os sujeitos de favela, deve propiciar espaços de auto 

reconhecimento e valorização identitária e cultural, de forma a acolher o sujeito e 

potencializar suas qualidades” (AROUCA, 2017, p. 69).  

Este trabalho desenvolvido entorno da afirmação positiva da cultura afrodescendente 

se articula com outro elemento sociohistórico apreendido: o reconhecimento e a valorização 

da diversidade religiosa, por meio do apoio dado pela escola a alunas e alunos para que 

exerçam suas práticas religiosas. De acordo a professora Maria: 

Nós temos alunos que são adeptos das religiões afrodescendentes, eu não sei muito 

bem o nome que dá, e eles tem momentos de obrigações religiosas que tem que 

ficar reclusos, não podem vir à escola e a escola flexibiliza, compreende essa 

questão deles porque às vezes pode ter, né? 

 

Neste sentido a escola desenvolve ainda outros projetos que propõem o diálogo com a 

comunidade escolar acerca da diversidade religiosa. Como exemplo o projeto #mais 

Tolerância (CEHMA, 2018). Dentro da abordagem de trabalhar diferentes problemáticas que 

envolvem a importância do respeito e do diálogo entre as diferentes culturas, foi trazida a 

diversidade religiosa, conforme a figura 62: 
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Figura 62 – Projeto #mais Tolerância: diversidade religiosa 

 
Fonte: CEHMA (2018).

32
  

 

Nesta prática pedagógica desenvolvida pela escola encontramos o contexto 

sociohistórico de diversidade cultural sendo abordado de forma potencializadora, como 

vantagem pedagógica, conforme sugere Candau (2012). Neste caso, a vantagem pedagógica 

se expressou por meio do reconhecimento da cultura afrodescendente e de elementos 

presentes na cultura das favelas do Beiru. Todo este processo se insere em contextos de 

descolonização necessários por meio de ressubjetivações que ocorrem por dentro do sistema 

de representações culturais trazendo exterioridades marginalizadas, ou seja, reconhecendo a 

legitimidade de dimensões culturais contra hegemônicas constitutivas das culturas favelares, 

por meio de produções que se evidenciam nas fissuras culturais presentes nos cotidianos da 

comunidade escolar como um todo (CERTEAU, 1998; HALL, 2006; MIGNOLO, 2008; 

PINTO e MIGNOLO, 2015; DUSSEL, 2016). 

Outro elemento sociohistórico que conecta a escola à comunidade é a própria escola 

enquanto instituição sendo o ponto de mediação da aproximação entre as(os) professores e o 

universo sociocultural da comunidade escolar. Neste sentido, a professora Maria afirma que 

“a escola tenta se integrar no... no sociocultural da comunidade, mas os professores em si, 

                                                           
32

 Disponível em: <https://cehma2017.wordpress.com/2018/09/10/mais-tolerancia-por-favor/> Acesso em: 21 

jun. 2020. 
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isoladamente eu acredito que a gente não tenha muito acesso, mas a escola em si, como 

instituição, ela sempre abre as portas e ai a gente percebe as trocas”. Esta afirmação ressalta a 

importância da escola enquanto instituição no papel de mediadora das relações entre a sala de 

aula e os becos que a circundam, entre as(os) professoras(es) e as(os) alunas(os) e suas mães, 

pais e vizinhas(os), entre os universos em que está imersa e os universos que compõem seu 

quadro profissional nas diferentes dimensões, sociais, culturais, políticos, econômicos, 

epistemológicos, etc.. 

Para tanto, de acordo com o professor Carlos, vice-diretor do turno vespertino, a 

mediação escola-comunidade acontece por meio do conselho escolar, que tem em seu corpo a 

presença de diferentes agentes que compõem a escola. Além deste caminho, a presente 

pesquisa identificou as parcerias estabelecidas com outros agentes, como por exemplo, a 

UNEB e a UNICAR. Neste sentido, o projeto Turistando pelo Beiru desenvolvido em parceria 

com a UNEB é um dos exemplos exitosos desta troca interdisciplinar e intercultural. De 

acordo com Aristóteles o projeto contribui para o reconhecimento do próprio bairro, de forma 

que, por meio do projeto, o aluno “vai conhecendo lugares que, por exemplo, culturais, tipo o 

terreiro daqui de São Roque que é na frente daqui, na Rua Direta de ‘Tranquedo’ Neves”.  

Outro elemento sociohistórico desvelado no encontro com a(os) professora(es) foi a 

interferência dos eventos que acontecem no bairro que alteram o cotidiano escolar. Neste 

sentido a professora Maria relata que “a gente percebe no entorno da escola algumas festas 

que eles promovem, festas no ‘Ceifar’, que muitas vezes impactam na rotina da escola, muitos 

faltam pra ir pra as festas, e eles também trazem o retorno do que houve nas festas”. Além 

destes processos citados pela professora, temos o relato já trazido anteriormente pelo 

professor José, em que os problemas relacionados aos contextos do comando de tráfico e 

ações policiais restringem a mobilidade das(os) moradoras(es) da região, impedindo-as(os), 

nestas ocasiões pontuais, o acesso de alguns alunas(os) à escola. 

Outra forma de intervenção da vida externa à escola nas práticas cotidianas dentro dela 

é o som dos carros ao lado da escola. Seja em eventos de Paredão ou em outros momentos, o 

som superpotente tocado nos carros ao lado da escola invadem as salas de aula. Neste sentido, 

durante as visitas a escola, ao perceber tal contexto, indaguei a uma pessoa do corpo técnico 

da escola como era para eles lidar com esta situação. A funcionária afirmou que em geral os 

sons são ligados em intensidades mais altas em dias que não tem aula, mas que, se a escola 

solicitar eles normalmente, baixam o som dos carros, voltando a aumentar após o término das 

atividades escolares. 
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Por fim, o último elemento sociohistórico trazido no presente trabalho é a escola como 

espaço de segurança e de socialização para as pessoas. Neste sentido Maria afirma que “às 

vezes a escola é a válvula de escape, às vezes não tá tão focado no conteúdo em si e vem aqui 

pra ter um convívio social um local pra conversar com alguém pra se distrair um pouco”. Esta 

afirmação da professora ecoa no discurso de Hoseok ao relatar que “vez em quando eu ensaio 

lá na sala de espelho, porque isso me distrai. Porque às vezes eu venho pro Colégio muito 

chateado, aí, isso me distrai muito!”. 

Após identificar as práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela 

e apreender seus elementos sóciohistóricos, já é possível analisar os currículos da escola de 

favela e os discursos manifestos da(os) professora(es), a fim de verificar aproximações e/ou 

não distanciamentos desses elementos. 

 

5.3. E o Currículo da Escola na Favela? Bate Certo? 

Superando os estigmas de territórios violentos e 

miseráveis, a favela se se apresenta com a riqueza 

da sua pluralidade de convivências de sujeitos 

sociais em suas diferenças culturais, simbólicas e 

humanas. (SILVA et al, 2009, p. 97) 

 

As favelas re-existem a cada novo dia reinventando cotidianos, superando as 

imposições diárias de um sistema que a sufoca. As Pedagogias de Favelas se propõem à busca 

de movimentos de retroalimentação nessas realidades para potencializar suas riquezas e 

construção de caminhos outros nessas empreitadas cotidianas. Assim, após a análise das 

práticas socioculturais e dos elementos sociohistóricos apreendidos nos discursos dos sujeitos 

participantes dos grupos focais, foi feita a verificação das relações de aproximações e 

distanciamentos entre estes elementos e o currículo escolar. Deste modo, este momento da 

análise se dedica a discutir os pontos de interseção ou não dos discursos das(os) alunas(os) e 

educadores sociais com os discursos da(os) professora(es). 

Durante a análise das práticas socioculturais exercidas nas favelas do bairro 

Beiru/Tancredo Neves que emergiram dos três grupos focais, houve quantitativamente mais 

elementos no discurso das(os) alunas(os), sendo que estes elementos englobaram também os 

pontos abordados pelos educadores sociais e pela(os) professora(es). A figura 63 representa a 

relação entre estes discursos: 
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Figura 63 – Práticas socioculturais nas favelas – Relação entre discursos das(os) alunas(os), 

educadores sociais e professora(es). 

  
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Assim as práticas socioculturais desenvolvidas na região do entorno escolar pontuados 

pelas(os) alunas(os) que não foram abordadas pela(os) professora(es) foram: as práticas 

educativas; as diferentes atividades laborais exercidas; dimensão de autoconstrução do bairro; 

a relação de primeiro emprego das(os) jovens; a arte como forma de subsistência; o perfil 

barraqueiro de algumas pessoas; o depredamento do patrimônio público; e a falta de 

conhecimento sobre o funcionamento dos serviços públicos. O elemento abordado pelos 

educadores sociais que se encontra imerso nas falas das(os) alunas(os), mas que por sua vez 

não foi explicitado pela(os) professora(es) durante as entrevistas foram os elementos 

representativos das favelas. 

Já sobre os pontos de convergência, o discurso da(os) professores no que tange as 

práticas socioculturais em espaços favelares alinhou-se com os discursos das(os) alunas(os) 

nos dois elementos trazidos pela(os) professora(es): o contexto de violência e a carência de 

opções de lazer. Já com os educadores sociais, apenas o contexto de violência foi convergente 

com o discurso da(os) professora(es). 

Dentro desta relação estabelecida entre os elementos presentes nos discursos dos 

sujeitos entrevistados, podemos questionar a aparente contradição na relação entre a carência 

de opções de lazer na região e a ampla gama de atividades de práticas socioculturais 

educativas que acontecem na região. Neste sentido, mesmo afirmando que há falta de opções 

Alunas(os): 

- Práticas educacionais 

- Diferentes atividades laborais 

- Autoconstrução pelos sujeitos do bairro 

- Primeiro emprego normalmente se efetiva na região 

- Algumas pessoas são “barraqueiras” 

- Arte como forma de subsistência 

- Depredamento do patrimônio público 

- Desconhecimento do funcionamento dos serv. públicos 

Professora(es) e Alunas(os): 

- Poucas opções de lazer na região 

Educadores Sociais e Alunas(os): 

- Elementos representativos da favela 

Alunas(os), Educadores Sociais e 

Professora(es): 

- Contexto de violência 
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de lazer na região, foram citadas diversas atividades: Workshops, futebol, basquete, skate, rap, 

dança, pagode, rap, zumba, o judô, o caratê, rap, valsa, capoeira, boxe, muay thai, fanfarra, 

Paredão e Batalha de Rap, além dos encontros de socialização de jovens, skatistas e ciclistas. 

Foram citadas ainda as atividades físicas de jovens e idosas(os). 

Entretanto é importante salientar que estas atividades foram identificadas acontecendo 

majoritariamente em duas localidades específicas do bairro: no Conjunto Arvoredo e no 

Parquinho. Assim é fácil constatar que tanto professora(es) quanto alunas(os) estão em acordo 

com a carência de espaços de lazer para a comunidade, mesmo tendo esta gama de atividades 

sendo desenvolvidas. É importante frisar que é provável que haja outros pontos de 

socialização e confraternização no bairro, mas na região do entorno da escola temos 

basicamente estes. Outros espaços utilizados seriam as próprias ruas, como fora dito pelo 

professor José, relato já discutido ao tratarmos das práticas socioculturais nas favelas do 

Beiru/Tancredo Neves. 

Outro ponto de intercessão entre os discursos da(os) professoras(es), educadores 

sociais e alunas(os) foi o contexto de violência. Entretanto este discurso foi explicitamente 

convergente somente no que tange a violência promovida pelo comando do tráfico. Os demais 

pontos aqui relatados e que são também relacionados à violência, foram trazidos apenas 

pelas(os) alunas(os)e educadores sociais. Neste sentido, os discursos das(os) alunas(os) e 

educadores sociais denunciaram ainda, a violência policial e outras manifestações da 

violência vivenciadas nos cotidianos, como o descaso do poder público frente às comunidades 

de favela, as violências relacionadas a questões raciais e sexuais, como por exemplo, as 

violências simbólicas de representações negativas também contra a população negra, LGBT, 

contra as mulheres, pobres e moradoras(es) de bairros favelares. 

Estas questões pertinentes às diferentes discriminações reproduzidas na sociedade e 

que se refletem de diferentes formas nas favelas são elementos complexos enraizados 

historicamente em nossas constituições culturais e identitárias. Neste sentido a escola, 

enquanto instituição social com a finalidade de desenvolver programas de educação tem papel 

fundamental a exercer no combate às diferentes discriminações sociais. Destarte, as escolas 

que atendem comunidades de favela precisam desenvolver pedagogias próprias para as 

favelas, propondo currículos que sejam construídos a partir das realidades vivenciadas nos 

contextos em que ela se situa, de forma critica e proponente de transformações sociais. Assim, 

reconhecer que a discriminação social é um elemento presente no cotidiano da comunidade 

em que a escola se situa, conduz a escola ao desafio de construir currículos que dialoguem 

com estes contextos no sentido de propor conscientizações e articulações no sentido de propor 
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ações promotoras da garantia do direito de igualdade dos sujeitos que a compõem (AROUCA, 

2017).  

Deste modo, considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(BRASIL, 1996) obriga que todos os brasileiros passem pela escola e que a educação escolar 

deve estar vinculada às práticas sociais, reconhece-se que a escola é um aparelho essencial na 

luta por equidade entre todos os indivíduos e grupos sociais. Neste sentido, Louro (1997) 

afirma que: 

Portanto, se admitimos que a escola não apenas transmite conhecimentos, 

nem mesmo apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, produz 

identidades étnicas, de gênero, de classe; se reconhecemos que essas 

identidades estão sendo produzidas através de relações de desigualdade; se 

admitimos que escola está intrinsecamente comprometida com a manutenção 

de uma sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com nossa 

participação ou omissão; se acreditamos que a prática escolar é 

historicamente contingente e que é uma prática política, isto é, que se 

transforma e pode ser subvertida; e, por fim, se não nos sentimos conformes 

com essas divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas não 

apenas para observar, mas, especialmente, para tentar interferir na 

continuidade dessas desigualdades. (1997, p. 85-86) 

 

Esta pertinente argumentação de Louro dialoga em complementaridade com a 

proposta curricular de Ferraço e Carvalho (2012), por trazer as diferentes vozes que compõem 

o cotidiano escolar. É realmente imprescindível que o mosaico cultural que compõe as escolas 

seja contemplado de forma crítica e afirmativa nos currículos escolares. Entretanto, esta 

construção de currículo precisa extrapolar os muros escolares e ecoar nas comunidades que as 

contornam, educando a favela, o bairro e a cidade, alertando e provocando a sociedade para as 

mudanças necessárias para que todas e todos possam construir coletivamente um mundo 

digno e respeitoso para cada sujeito, no nível individual e coletivo. Assim os contextos de 

violência presentes nas favelas, reconhecidos no presente trabalho enquanto práticas 

socioculturais, e que foi o único elemento explicitamente identificado por todos os grupos 

focais, precisam ser pauta cotidiana dos currículos das escolas que atuam em comunidades 

favelares, para que aos poucos, possamos construir caminhos críticos e coletivos para superar 

estas pervertidas mazelas que tanto nos violentam. 

Dos demais elementos que foram trazidos pelas(os) alunas(os) e educadores sociais e 

que não foram abordados diretamente pela(os) professora(es), mas que tiveram relações 

indiretas, encontrando paralelo entre os discursos, podemos citar dois pontos: o primeiro traz 

o mundo do trabalho e emprego; o segundo a criatividade artística dos sujeitos favelares. 

Desta forma, o mundo de trabalho foi abordado pelas(os) alunas(os) e educadores 

sociais que trouxeram a existência de uma diversidade de práticas laborais exercidas pelos 
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sujeitos das favelas. Ainda sobre o mundo do trabalho, outro ponto abordado foi a questão do 

primeiro emprego trazida por Aristóteles. Segundo ele, em geral, as(os) jovens da região 

procuram seu primeiro emprego em comércios locais, como mercadinhos e barbearias. Em 

consonância com esta questão, a professora Maria trouxe a relevância do mundo do trabalho 

dentro do currículo da escola. A professora argumenta que: 

Nós sempre estamos, digamos, valorizando o mundo do trabalho e tentando 

aproximar o menino do mundo do trabalho, pra que ele tenha uma visão e 

perspectivas do:“O que é que eu quero ser?", mesmo a gente nunca 

trabalhando com essa proposta nova de Novo Ensino Médio que tá batendo 

muito nessa tecla, mas aqui o Helena ele sempre vê assim com a perspectiva 

que esse aluno vai ter quando sair daqui, a gente se preocupa em mostrar 

possibilidades, e as vezes a gente traz, né? Exemplos positivos, alunos que já 

saíram daqui, eu, eu não conheço muitos, mas tem professores que são de 

todos os três turnos que conhecem, convivem com crias da casa, alunos que 

saíram daqui, fizeram universidade, UNEB, UFBA, hoje são formados e às 

vezes eles são convidados pra vir aqui pra dar o depoimento. A gente já teve 

alunos daqui que se formaram e que vieram estagiar aqui, que vieram ser 

professores REDA aqui, então a gente tá sempre valorizando esse ciclo pra 

mostrar aos alunos que é possível, é difícil, mas é possível. 

 

Esta perspectiva de trabalho coaduna com o contexto da comunidade em que a escola 

é parte. Discutir o mundo do trabalho de forma proposicional, trazendo contribuições que 

possam orientar e impulsionar as(os) alunas(os) na construção de suas carreiras profissionais, 

reduzindo as possibilidades de condicionar suas vidas à dependência de subempregos de 

caráter exploratório, é papel importante de emancipação não apenas econômica, mas também 

política, necessário às escolas que atendem às comunidades de favela.  

Um exitoso exemplo que confirma e ilustra este relato da professora Maria é a própria 

assistente social que atua na escola por meio de uma parceria entre a escola e uma Instituição 

de Ensino Superior particular. A profissional estudara no próprio colégio e relatou que foi no 

Helena Magalhães, durante as aulas de alguns professores, que ela foi provocada a seguir uma 

carreira profissional que fosse promissora não apenas no sentido financeiro, mas também 

social. Deste modo, quando houve uma oportunidade ela retornou ao bairro, mais 

precisamente à própria escola para desenvolver o trabalho de Assistência Social, com o intuito 

de contribuir com a comunidade por meio das demandas das(os) alunas(os)no colégio. 

Neste sentido vale pontuar que a discussão do mundo do trabalho no currículo escolar 

não deve ter como base a mera reprodução instrucional técnica do mundo trabalhista, mas sim 

a construção de perspectivas que conduzam o sujeito a reconhecer as relações de opressão 

existentes no selvagem mundo do trabalho e que alimentam a lógica de dominação social do 
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mundo contemporâneo. É neste caminho que Freire (2014) chama atenção para a condição 

necrófila da opressão e o risco da reprodução desta, dentro da educação: 

A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à 

morte e não do amor à vida. 

A concepção “bancária”, que a ela serve, também o é. No momento mesmo 

em que se funda num conceito mecânico, estático, especializado da 

consciência e em que transforma, por isso mesmo, os educandos em 

recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua marca necrófila. Não se 

deixa mover o ânimo de libertar o pensamento pela ação dos homens uns 

com outros na tarefa comum de refazerem o mundo e de torná-lo mais e 

mais humano. (FREIRE, 2014, p. 90-91) 

 

Neste sentido, Freire (2014) traz ainda a importância de assentar os processos 

educativos nos contextos reais vivenciados. Seguindo esta lógica o autor argumenta que “o 

mundo, agora já não é algo que fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos da 

educação, a incidência da ação transformadora dos homens, de que resulte a sua 

humanização” (FREIRE, 2014, p. 105). 

Estas discussões são pertinentes a todos os processos discutidos no presente trabalho, 

e se faz de importância especial no que tange os diálogos entre a escola e as relações de 

trabalho no contexto das favelas, pois são os sujeitos das favelas, que nas áreas urbanas são as 

maiores vítimas do sistema capital de exploração do trabalho e da vida humana. 

Outro ponto de encontro entre o contexto apresentado pelas(os) alunas(os) na questão 

que envolve o mundo do trabalho e que dialoga indiretamente com o discurso da(os) 

professora(es) foi a criatividade e o potencial artístico, lúdico no desenvolvimento das 

atividades laborais. Neste sentido, a arte utilizada como forma de subsistência, a exemplo das 

poetizas e poetas de rua, pode encontrar aporte pedagógico em perspectivas educacionais que 

valorizem a arte e a ludicidade como linguagem potencializadora dos processos de ensino e de 

aprendizagem. É importante ponderar aqui que esta específica relação entre as(os) artistas de 

rua e as práticas pedagógicas desenvolvidas por meio da ludicidade são reconhecidas com 

potencial capacidade para o desenvolvimento dos sujeitos das favelas, inclusive na busca por 

formas alternativas de subsistência, seja por necessidade econômica ou opção política. Assim 

é necessário sinalizar que as(os) artistas de rua citados por Cyara podem estudar no colégio 

investigado nesta pesquisa ou não, pois a reflexão mantém sua legitimidade por estar calcada 

em práticas educacionais e sua relação com os contextos de favela. 

Os demais pontos das práticas socioculturais em espaços favelares abordados pelas(os) 

alunas(os) e educadores sociais, mas que não foram abordados pela(os) professora(es) são 

também de grande relevância e potencial curricular, podendo ser destrinchadas junto às(aos) 
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alunas(os) e comunidade escolar por meio de projetos e atividades críticas, propiciando o 

alargamento de suas potencialidades e questionando suas contradições.  

Já no que tange as práticas socioculturais dentro da escola, que emergiram nos 

discursos dos educadores sociais, alunas(os) e professora(es), encontramos pontos que 

interseccionam e outros não, conforme representado na figura 64: 

 

Figura 64 – Práticas Socioculturais na escola: Relação entre os discursos dos três grupos focais 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Das práticas socioculturais elencadas como intersecções entre os discursos das(os) 

alunas(os) e professora(es) temos somente os projetos educacionais desenvolvidos na escola. 

Já a realização de cursos extracurriculares ofertados por agentes externos à escola, prática 

sociocultural apreendida no discurso dos educadores sociais, está alinhada com os discursos 

das(os) alunas(os), mas, por sua vez, não está diretamente relacionada às práticas apreendidas 

no discurso da(os) professora(es) do colégio. As demais práticas socioculturais apreendidas 

tanto no discurso das(os) alunas(os) quanto no discurso da(os) professora(es), discorrem sobre 

elementos distintos. Neste sentido as(os) alunas(os) trouxeram os eventos organizados 

pelas(os) alunas(os), o Conjunto Arvoredo como espaço de socialização das(os) alunas(os) e a 

organização estudantil informal para dialogar e cobrar “justiça” junto à escola. Já a(os) 

professora(es) trouxeram a aproximação entre as(os) professoras(es) e alunas(os) por meio de 

Aluna(os) 

- Eventos organizados pelos alunos 

- Conjunto Arvoredo como espaço de 
socialização dos alunos 

- Organização estudantil informal 
para dialogar e cobrar “justiça” junto 

à escola 

 

 

 

 

 

Professora(es) 

- Redes sociais: WhatsApp 

- Transmissão de atividades 
culturais na web (iniciativa 
independente dos alunos) 

Projetos no 
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 Educadores Sociais 

- Oferta de cursos 
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agentes externos 
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redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo, e a transmissão de atividades culturais 

desenvolvidas na escola na web (iniciativa independente das(os) alunas(os). 

Assim, tomando como base a prática sociocultural desenvolvida na escola e que está 

em alinhamento com o discurso das(os) alunas(os), o desenvolvimento de projetos no 

cotidiano escolar, pode ser desmembrado em duas perspectivas de atuação destes projetos. A 

partir dos discursos apreendidos nos grupos focais das(os) alunas(os) e professora(es), foi 

exposto que dentro da escola existem projetos educacionais que são criados e geridos tanto 

por alunas(os) quanto pelas(os) professoras(es). Neste sentido, as(os) alunas(os) se organizam 

em grupos como, por exemplo, de desenho, dubladoras(es), e teatro. De acordo com as(os) 

alunas(os), estes projetos são “abraçados” pela escola que não apenas cede o espaço, mas que 

também os incorpora em alguns eventos escolares, além de apoiar exposições destes grupos 

em outros espaços. Já os demais projetos, aqueles organizados e geridos pelas(os) 

professoras(es), tem caráter curricular e apresentam-se enquanto interdisciplinares e de 

propostas interculturais, dialogando diferentes elementos culturais presentes no currículo 

escolar e nos contextos sociais em que a escola está imersa. 

Neste ponto, é de grande importância o reconhecimento do potencial pedagógico 

manifesto nestas práticas desenvolvidas por meio dos projetos. O reconhecimento e a 

valorização dos projetos trazidos pelas(os) alunas(os) privilegiam as conversações e narrativas 

que atualizam o cotidiano escolar com base nas vivências singulares ao invés de produzir 

formatações padrões em currículos estáticos e verticais (FERAÇO e CARAVALHO, 2012). 

Entretanto, uma provocação pertinente a partir desta reflexão é a viabilidade e as 

possibilidades de trazer para dentro do currículo da escola, de forma oficial, algumas das 

práticas desenvolvidas pelas(os) alunas(os) em seus projetos, reconhecendo os saberes 

populares em horizontalidade com os saberes do currículo formal. 

Nesta perspectiva Brandão e Fagundes (2016), rememoram importantes discussões de 

Freire sobre as propostas dos movimentos de cultura popular: 

A busca de uma interação equitativa entre diversos campos de pensamento, 

criação e ação social, através dos saberes das ciências, cinema, teatro, 

literatura, música, artes plásticas, educação, vivida como arte e prática, 

compreendidas como diferentes domínios humanos de criação de novas 

ideias, com uma convergente vocação político-transformadora. (BRANDÃO 

e FAGUNDES, 2016, p. 98-99). 

 

Os autores trazem ainda a busca pela convergência entre diferentes culturas, visando 

firmar alianças horizontais “entre pessoas e grupos de vida e vocação acadêmica ou artística 
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(eruditos, acadêmicos), com autores/atores populares individuais ou coletivos” (BRANDÃO e 

FAGUNDES, 2016, p. 99).  

Outro ponto de convergência no reconhecimento das práticas socioculturais da favela 

desenvolvidas na escola foi a oferta de cursos extracurriculares por agentes externos à escola. 

Neste sentido, alunas(os) e educadores sociais apontaram para a existência de diferentes 

atividades culturais e profissionais ofertados como cursos para a comunidade do entorno da 

escola. A presença destes cursos comprova a abertura da escola à comunidade local. 

Entretanto, assim como a existência do apoio da escola aos projetos educacionais das(os) 

alunas(os) suscita indagações sobre as possibilidades e viabilidades do atravessamento destas 

no currículo escolar, dialogando os diferentes saberes que constituem a escola e a comunidade 

em que ela se situa, é também relevante questionar as viabilidades, possibilidades e 

potencialidades do atravessamento destes cursos nas grades curriculares e práticas 

pedagógicas. Sendo possível, este o registro oficial deste atravessamento pode ser bastante 

profícuo e possibilitar diversos avanços educacionais no campo das relações entre currículo e 

cultura. 

Outras práticas socioculturais foram levantadas, mas de forma isolada em cada 

respectivo grupo focal. No grupo das(os) alunas(os) foram abordados os eventos organizados 

pelas(os) estudantes dentro da escola, como o Halloween, a utilização do Conjunto Arvoredo 

como espaço de socialização dos alunos e a organização estudantil espontânea para dialogar e 

cobrar “justiça” da escola. No que tange a organização de eventos, tal ação poderia ser 

potencializada, tendo estes eventos incluídos no calendário curricular da escola, sendo 

problematizada dentro das salas das aulas, durante as aplicações dos conteúdos programáticos.  

Já sobre a prática de socialização das(os) alunas(os) no Conjunto Arvoredo, esta não 

foi citada pela(os) professora(es), mas os mesmos naturalmente reconheceram que as(os) 

alunas(os) se encontram fora das escolas. Desta forma, há uma aproximação indireta entre os 

discursos dos dois grupos. 

O terceiro ponto citado pelas(os) alunas(os) e que não teve paralelo com o discurso 

da(os) professora(es) foi a organização estudantil informal para dialogar e cobrar “justiça” da 

escola. Neste sentido, o discurso de Morgana apresentou como motivação e parâmetro a ideia 

de justiça, sem respaldo nas diretrizes escolares que poderiam fundamentar tais discussões. 

Esta discussão pode também ser expandida para fora da escola e promover debates 

curriculares sobre os direitos relacionados à cidadania.  

Nesta perspectiva, há um amplo leque de discussões interdisciplinares e interculturais 

que devem atravessar o currículo escolar. Arouca e Ribeiro (2019) apontam para a 
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necessidade das discussões acerca da Lei 10.639/03 e da Educação em Direitos Humanos para 

as Pedagogias de Favelas, no sentido de municiar politicamente os sujeitos favelares de 

arcabouço histórico, teórico e legal para organizar mobilizações articuladas entre diferentes 

sujeitos – inclua-se aí necessariamente a escola – para cobrar dos poderes públicos soluções e 

intervenções em favor da reparação histórica de danos sofridos, nos setores estruturais 

(saneamento básico, por exemplo) e de serviços (saúde, educação, jurídico, etc.), por 

exemplo. Desta forma, os processos de diálogo entre as(os) alunas(os) e gestoras(es) com base 

em conhecimentos burocráticos, logísticos e legais, pode ser “o ponta pé” para transbordar 

tais questionamentos para o contexto social de forma proponente para as necessárias 

transformações vivenciadas nos cotidianos das favelas. 

Assim como houveram práticas socioculturais manifestadas nos discursos das(os) 

alunas(os) e que não foram contempladas nos discursos da(os) professora(es), o inverso 

também aconteceu. Deste modo, a(os) professora(es) trouxeram a aproximação entre a(os) 

professora(es) e alunas(os) por meio de redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo, e a 

transmissão de atividades culturais desenvolvidas na escola na web (iniciativa independente 

das(os) alunas(os). Neste sentido, questão da aproximação entre professoras(es) e alunas(os) 

por meio das redes sociais possibilita, conforme já fora explanado, a inserção de elementos 

socioculturais e cotidianos em suas práticas pedagógicas. Já a transmissão das atividades por 

meio da utilização de mídias digitais, também oferece um importante meio de comunicação 

entre a escola e a comunidade externa. 

Como já foi descrito antes, destas práticas socioculturais foram apreendidos os elementos 

sociohistóricos. Neste ponto, houve elementos de aproximação, entre os discursos dos três 

grupos focais, mas algumas aproximações foram indiretas, sendo que os elementos 

dialogavam, mas em pontos específicos. Neste sentido os discursos das(os) alunas(os) 

versaram sobre os elementos sociohistóricos nos dois lócus investigados: tanto no território 

externo, quanto interno à escola. Já o discurso dos educadores sociais se dirigiu apenas aos 

limites de fora da escola, enquanto o discurso da(os) professora(es) foi direcionado apenas 

para dentro da escola. Neste sentido a figura 65 representa os elementos sociohistóricos 

ancorados às práticas socioculturais da favela. 
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Figura 65 – Elementos sociohistóricos nas favelas 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

Os elementos sociohistóricos do contexto favelar em que a escola está situada, foram 

apreendidos nos discursos dos grupos focais com alunas(os) e educadores sociais, isto porque, 

nos discursos da(os) professora(es) não houve elementos nesta categoria. Deste modo os 

elementos sociohistóricos ancorados às práticas socioculturais expressos nos grupos focais 1 e 

2 encontraram relação em dois elementos: as relações de solidariedade, e os contextos de 

violência. Os demais elementos não encontraram relações diretas. Assim, no grupo focal 

das(os) alunas(os) foram apreendidos como elementos sociohistóricos as relações de respeito 

entre diferentes sujeitos e diferentes grupos, e o uso dos espaços públicos como lócus de 

relacionamentos interpessoais. Já no discurso dos educadores sociais emergiu o diversificado 

perfil de trabalhadoras(es) em variados setores. 

Destarte, a aproximação existente entre o discurso das(os) alunas(os) e dos educadores 

sociais acerca da solidariedade encontra seu alinhamento na concepção que as(os) alunas(os) 

trazem sobre as relações de apoio entre os sujeitos “das quebrada” com base na empatia, 

construindo assim redes de solidariedade que funcionam como estratégias de superação das 

adversidades cotidianas. No discurso dos educadores sociais, a solidariedade se manifestou na 

expressão do “puxadinho”. Segundo os educadores, o puxadinho é a ampliação da casa, seja 

acrescendo novos cômodos, seja construindo outra casa a partir da primeira (em cima, em 

baixo, ao lado, nos fundos, etc.). Tal ação normalmente tem por finalidade abrigar, de acolher 

outros membros da família ou incrementar a renda familiar por meio do aluguel de imóveis. 

Como já fora citado, o processo de “acolhimento” remete à própria história local, em que 
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Gbeiru acolhia negras(os) em busca de liberdade em suas terras. No entanto, seja no passado 

ou no presente, este compartilhamento do espaço, da casa, do lar, possibilita outras relações 

comunitárias do uso do solo, bem como outras relações de sociabilidade divergentes daquelas 

instituídas pelo Estado.  

Esta utilização do solo de forma compartilhada, seja no século XIX, seja nas favelas, 

erige-se em oposição ao sistema capitalista, no qual a terra enquanto mercadoria, não pode ser 

cedida, e tem valor de posse com base na produção de lucro. Neste sentido, o reconhecimento 

das estratégias de solidariedade e suas múltiplas manifestações, as discussões sobre sua 

importância histórica, bem como o fortalecimento das mesmas é uma importante base para as 

discussões curriculares nas escolas. Para tanto é necessário superar as perspectivas de 

educação fundadas no capitalismo, pois “os sistemas educacionais capitalistas formam 

capitalistas, isto é, formam para a competitividade capitalista, para o individualismo 

possessivo, não para a solidariedade” (GADOTTI, 2012, p. 28). Assim, o fortalecimento das 

práticas socioculturais e elementos sociohistóricos de base colaborativa e comunitária são de 

grande relevância na construção de sociedades cuja propensão da equidade de condições seja 

o valor basilar da busca por dignidade e qualidade de vida. 

Outro elemento sociohistórico dialogado no entrecruzamento dos discursos dos grupos 

focais das(os) alunas(os) e dos educadores sociais foi o contexto de violência. Se por um lado 

as(os) alunas(os) trouxeram as questões da violência policial e do comando do tráfico, os 

educadores sociais complementaram que a violência não está presente em todo o bairro, mas 

apenas em lugares específicos. Outra informação trazida pelas(os) alunas(os) foi o ingresso de 

jovens no doloroso universo do crime como alternativa para garantir o próprio sustento. Estas 

questões são de grande relevância para as discussões acerca do contexto das comunidades de 

favela e devem enriquecer as matrizes curriculares e suas práticas no cotidiano escolar, 

discutindo as questões sociais, históricas, econômicas e políticas que se desdobram na 

marginalização da favela, na exclusão da sua população e, por consequente em complexos 

processos de violência. 

Neste sentido, o Colégio Estadual Helena Magalhães já desenvolve trabalhos que 

dialogam com algumas destas problemáticas. O professor José faz o relato de uma situação 

ocorrida durante a realização de um projeto na escola, na qual, Seu Faísca, ferreiro e morador 

do bairro, participou de uma atividade na escola: 

E ele veio aqui, visitou né, conheceu a foto que foi a foto vencedora e ele 

pôde ouvir da gente né... o, tudo sobre o projeto, o significado daquela foto 

que foi pra gente, né? Principalmente pra os meninos, que foi assim, tipo, 

uma foto que trouxe um ânimo maior com relação à questão do desemprego, 
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né? Porque começou a apresentar como uma alternativa pra eles ganharem 

dinheiro, a questão de ser um ferreiro... coisas desse tipo, mas foi, nesse 

prisma ai mais ou menos. 

 

O esperançoso discurso do professor situa a intervenção da escola em uma 

problemática na realidade favelar, contribuindo para a ampliação do horizonte da(o) jovem, 

alargando-lhe as possibilidades profissionais, por meio do reconhecimento e da valorização 

daquele ofício. Ainda que a(o) jovem já conhecesse o ofício, a aproximação com o mesmo 

pode contribuir para que o interesse seja despertado e assim, se torne um caminho possível e 

acessível dentre tantos outros. Assim como este relato, a professora Maria trouxe outros 

exemplos em que alunas(os), provocadas(os) também durante as atividades escolares, tenham 

seguido caminhos profissionais e acadêmicos na construção de suas vidas. Estes relatos 

trazidos pela(os) professores alinham-se com o discurso do grupo focal dos educadores 

sociais que trouxe a diversidade profissional dentro das favelas. Neste sentido a escola pode 

abordar uma diversificada gama de possibilidades de trabalhos, descortinando assim 

oportunidades necessárias para as(os) jovens, orientando-as(os) nas suas escolhas de vida. 

Estas discussões que relacionam o mundo do trabalho e a educação precisam vir 

dentro do debate do reconhecimento da constituição da sociedade e dos processos políticos e 

econômicos que nos atravessam. A superação de uma educação capitalista se faz fundamental. 

Assim, ainda reconhecendo a importância de projetos educacionais que incluam o mundo do 

trabalho nas matrizes curriculares, precisamos reconhecer as problemáticas que enfrentamos 

em função da própria lógica capitalista em que estamos imersos. Mészáros (2005) propõe a 

construção de perspectivas educacionais que superem a lógica capitalista, apontando para 

outros vieses educacionais voltados para modelos de sociedade mais humanizadas e 

sustentáveis. Então, se por um lado a solidariedade é um elemento sociohistórico a ser 

valorizado, a competitividade selvagem do capitalismo alienante deve ser combatida. 

Reconhecer outras formas de produção e relação de trabalho, de relação com o meio 

em que está inserido, é discussão necessária especialmente em contextos em que a opressão 

social se apresenta tão violenta, negando direitos, empurrando as pessoas para a 

criminalidade. Assim, urge a necessidade de problematizar a realidade, suscitar a busca por 

alternativas, educar politicamente questionando a visão fatalista que aniquila nossa esperança, 

contestar a educação bancária, submergindo junto ao alunado nos elementos sociohistóricos 

que sustentam as relações de opressão, desumanização e exclusão. Para tanto é fundante 

buscar alternativas junto à comunidade em que está inserido, para, a partir dela, construindo-

se em conjunto com ela enquanto sujeitos históricos na máxima do educador-educando e do 
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educando-educador, trazer práticas libertadoras para o currículo vivenciado no cotidiano 

escolar e, por consequência, para o mundo em que a escola vive (FREIRE, 2014). Usando 

suas potencialidades como trampolim e suas problemáticas como desafio. 

Os outros elementos sociohistóricos trazidos pelas(os) alunas(os) devem ser 

compreendidos dentro da mesma máxima. As relações de respeito entre diferentes sujeitos e 

grupos e a utilização dos espaços públicos como lócus de relacionamento e interação entre as 

pessoas, ainda que não estejam diretamente expressos nos discursos da(os) professora(es), são 

elementos que provavelmente atravessam os contextos escolares. 

Já os elementos sociohistóricos presentes na escola foram apreendidos nas falas 

das(os) alunas(os)  e da(os) professora(es), sendo que estes elementos não estiveram presentes 

nos discursos dos educadores sociais. Assim a figura 66 representa os elementos 

sociohistóricos ancorados às práticas socioculturais da escola no discurso dos grupos focais 1 

e 3. 

Figura 66 – Elementos Sociohistóricos na escola 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Dos elementos sociohistóricos que compõem o cotidiano escolar o único elemento que 
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por exemplo, ao afirmarem que na escola tem gente “amarela, negra, pardo, branca (...) tem a 

diversidade”. Este discurso se insere no contexto multicultural presente nas favelas e no 

próprio bairro. Em diálogo com o discurso das(os) alunas(os), a(os) professora(es) trouxeram 
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o trabalho com projetos educacionais que invariavelmente trazem a questão da afrobrasilidade 

em sua constituição. 

Nestes elementos, a convergência encontra-se no diálogo entre o contexto 

multicultural e o trabalho pedagógico calcado em valores afirmativos da diversidade e do 

diálogo entre os diferentes sujeitos, não de forma excludente, mas sim, intercultural. Assim, 

quando Morgana afirma que “não só pessoas negras, mas pessoas que queiram participar tão 

participando”, ela traz a perspectiva inclusiva do trabalho, não sectarista, desenvolvido dentro 

da escola.  

Tal perspectiva é validada ao analisarmos que o reconhecimento da diversidade 

étnico-racial no ambiente escolar e sua labuta cotidiana deve ser pensada para além da mera 

reprodução de trabalhos afirmativos. É necessário questionar o que tange tais práticas de 

realização, no sentido de tensionar as ideias de “diferença” e de “igualdade” buscando 

verificar e provocar reflexões, de modo que estes elementos aconteçam em forma de 

articulação e não em antagonismo (FERRAÇO, 2013). Neste sentido, é primaz reconhecer os 

processos de relações de poder em contextos multiculturais, nos quais temos a necessidade de 

identificar as estruturas racialializadas de manutenção das hegemonias, propondo a 

ressignificação das relações por meio de diálogos interculturais horizontais, valorizando e 

reconhecendo a legitimidade das culturas subalternizadas (MIGNOLO, 2008; PINTO e 

MIGNOLO, 2015). Nesta perpectiva: 

As diferenças estão sendo produzidas e reproduzidas através de relações de 

poder. As diferenças não devem ser simplesmente respeitadas ou toleradas. 

Na medida em que elas estão sendo constantemente feitas e refeitas, o que se 

deve focalizar são precisamente as relações de poder que presidem sua 

produção. Um currículo inspirado nessa concepção não se limitaria, pois, a 

ensinar a tolerância e o respeito, por mais desejável que isso possa parecer, 

mas insistiria, em vez disso, numa análise de processos pelos quais as 

diferenças são produzidas através de relações de assimetria e desigualdade. 

Num currículo multiculturalista crítico, a diferença, mais do que tolerada ou 

respeitada, é colocada permanentemente em questão. (SILVA, 2010, p. 88-

89). 

 

Neste sentido a proposta das Pedagogias de Favelas prescinde de construções 

curriculares pluriversais, reconhecendo os deslizamentos culturais nas ressignificações 

identitárias dos sujeitos híbridos (BHABHA, 2008), discutindo de forma crítica as relações 

interculturais presentes na sociedade, localizando os sujeitos dentro dos seus contextos 

sociohistóricos, provocando por meio de problematizações a construção de consciências 

críticas (FREIRE, 2014), promovendo a emancipação e a descolonização dos sujeitos 

envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem promovidos pela escola. 
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Outro elemento sociohistórico trazido e que, apesar de constituir a pauta identitária e 

cultural, não fora abordado pela(os) professora(es) durante o encontro com o grupo focal, foi 

a questão da linguagem. Assim, Aristóteles trouxe a importância da identificação da 

linguagem das favelas como elemento de conexão entre professoras(es) e alunas(os). Como já 

fora trabalhado na explanação dos elementos sociohistóricos trazidos nos grupos focais, a 

linguagem e o reconhecimento das linguagens favelares é de significativa relevância para as 

Pedagogias de Favelas. A aproximação das(os) professoras(es) nesta significação 

potencializa, para além dos diálogos, os reconhecimentos identitários dentro de um contexto 

social de negação, reivindicando o direito identitário de produção legítima de sua própria 

estrutura linguística, do Pretuguês (CARDOSO, 2014) de origens ancestrais e insubmissas. 

Assim, a questão da composição linguística é matriz curricular para o reconhecimento 

dos elementos socioculturais favelares. Neste prisma, Silva nos lembra que “não se pode 

separar questões culturais de questões de poder” (2010, p. 85). Deste modo, “detalhes” como 

o reconhecimento linguístico são importantes elementos de conexão entre a escola e as 

favelas.  

Ainda no campo das aproximações entre a escola e a cultura local, no discurso dos 

professora(es) foi possível apreender a “instituição” escola enquanto ponte de comunicação 

entre as salas de aula e os becos “das quebrada”. Esta ação curricular da escola, propicia a 

aproximações que podem ir além do subsidio às práticas pedagógicas em sala de aula. Neste 

sentido, acredito que o convite da escola para a participação de agentes da comunidade na 

construção de projetos pedagógicos pode multiplicar e potencializar ações como o projeto 

“Pintando Muros e Paredes”, já citado no presente trabalho, em que alunas(os), orientadas(os) 

por um professor, pintaram os muros de algumas casas da região do entorno da escola. 

Assim, a escola enquanto instituição pode promover mais encontros curriculares, 

convidando lideranças locais e poder público, para pensar juntos os contextos das favelas e 

suas demandas, partindo de suas potencialidades para discutir suas contradições. Deste modo, 

convidar agentes sociais como lideranças comunitárias, coletivos sociais, representações 

religiosas, representantes do poder público, etc. no intuito de construir espaços de encontros e 

debates sobre as problemáticas sociais em suas diferentes dimensões, pode ser ação frutífera 

de desenvolvimento e aprofundamento da ação pedagógica na comunidade. É preciso lembrar, 

partindo desta necessidade, que os movimentos sociais são agentes fundamentais nas lutas 

pelo reconhecimento das diversidades culturais, e que têm grande importância em nossa 

constituição histórica (ARROYO, 2012). 
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Neste viés, se considerarmos importante a alimentação do currículo oficial com base 

nas narrativas vivenciadas dos diferentes sujeitos que compõe o currículo escolar, se levarmos 

em conta que o cotidiano deve servir como lócus de privilégio para criação de práticas 

criativas, se reconhecermos a importância de construir currículos a partir das práticas 

cotidianas, valorizando saberes e linguagens (FERRAÇO e CARVALHO, 2012), a 

participação destes agentes se torna elemento enriquecedor da produção curricular. Neste 

sentido, Ferraço nos chama atenção para a ampliação da noção de currículo: 

Mesmo considerando que as prescrições oficiais constituam elementos 

importantes do currículo, problematizamos essa visão com a intenção de tirar 

o foco da ideia de currículo como documento oficial e ampliá-lo com a 

noção de currículo como redes de saberes, fazeres e poderes, tecidas e 

compartilhadas nos cotidianos escolares, que não se limitam a esses 

cotidianos, mas se prolongam para além deles, enredando diferentes 

contextos vividos pelos sujeitos praticantes.  

Nesse sentido, Alves et al (2002) defendem que, ao participarem da 

experiência curricular cotidiana, mesmo que supostamente seguindo 

materiais curriculares preestabelecidos, professores e alunos tecem 

alternativas práticas com os fios oferecidos pelas redes das quais fazem 

parte, dentro e fora da escola. Sendo assim, podemos dizer que existem 

muitos currículos em ação nas escolas, apesar dos diferentes mecanismos 

homogeneizadores. (FERRAÇO, 2013, p. 94) 

 

Nesta perspectiva, a proposta curricular das Pedagogias de Favelas propõe, além de 

pensarmos as ações pedagógicas com as comunidades, que estas sejam desenvolvidas fora das 

escolas, nos espaços públicos que, como visto, já são lócus de interação social nas 

comunidades de favelas. Levando assim propostas de intervenção ampliando o público em 

diálogo como a comunidade, ouvindo-a e agindo com ela visando a construção por propostas 

e caminhos que ajudem a todos na superação dos problemas vivenciados. 

Desta forma seria possível pensar de forma integrada os demais elementos 

sociohistóricos presentes nos discursos dos grupos focais. A(os) professora(es) trouxeram a 

escola como espaço de segurança e de socialização para as pessoas, logo, abrigar tais 

discussões dentro do espaço escolar oferece maior liberdade para os debates e diálogos, sendo 

ainda que a escola é um campo neutro e público. As demais questões suscitadas, ou seja, a 

rivalidade entre diferentes turnos, que levam em considerações fatores inter-geracionais, e os 

eventos/festas na comunidade têm reflexos no cotidiano escolar poderiam ser pauta das 

discussões, buscando assim alternativas conjuntas para discutir estes e os outros elementos 

que compõem a nossa realidade. 

Assim, as Pedagogias de Favela reconhecem os saberes populares que emergem das 

favelas. Não com a proposta de guetificar os saberes favelares e torná-los única base 
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curricular. Nem tampouco negar o currículo formal, mas sim, entremear o currículo escolar 

com a realidade do seu entorno e vice versa. Neste ponto os saberes praticados nas 

comunidades de favelas tem potencial de fecundar discursos curriculares profundos. Morgana, 

do grupo focal com alunas(os) nos chama para tal discussão ao afirmar que “as pessoas acham 

que conhecimento vem só da escola, mas conhecimento vem do bairro”. No mesmo sentido o 

professor João “abraça a ideia” da aluna ao afirmar que: 

Eu vejo favela para além de um modelo habitacional, né? Algo que tá fora 

do modelo habitacional, eu vejo favela como um lugar de identidade, eu vejo 

favela como lugar de resistência, eu vejo favela como lugar onde esses 

sujeitos eles encontram o conhecimento de si, eles se percebem enquanto 

seres sociais, né? É o lugar onde eles moram, vivem, trabalham, então eles se 

identificam: "Sou favela!", né? Mas sou favela não no lado pejorativo, ele 

diz sou favela como identidade de um povo excluído, de um povo excluso, 

de, de alguns benefícios, mas acima de tudo eu vejo o lugar, né? O lugar de 

resistência, acho que a favela é o lugar de resistência, todas as culturas, todos 

os, né? 

 

Assim, é importante reconhecer a legitimidade dos saberes populares, das culturas 

produzidas pelo povo, considerando a potência do coletivo em sistemas em que o singular não 

anule o coletivo e nem a potência das vozes inventivas (FERRAÇO e CARVALHO, 2012).  

Estas construções curriculares na favela prescindem o reconhecimento da centralidade 

da história e das culturas das favelas, reconhecendo sua importância para a sociedade, 

partindo destes saberes para o reconhecimento e desvelamento do mundo, para retornar ao 

próprio contexto tecendo alternativas às suas demandas. Para tanto o reconhecimento das lutas 

históricas percorridas na construção do que hoje temos como contemporaneidade é fundante. 

Se os povos das favelas são outros com relação à perspectiva hegemônica, precisamos de 

outras pedagogias que nos reconheça como seres de potência e realização (ARROYO, 2012). 

Se a perspectiva hegemônica nos invisibiliza, nossas pedagogias nos assumem e por meio 

delas nos reconhecemos em nossa história, cultura, saberes e práticas. Assim como o exemplo 

do movimento negro, somos educados na medida em que educamos por meio das ações do 

próprio movimento (GOMES, 2017)!  

Hoje, para nós, a emancipação e a descolonização são demandas 

concomitantes, uma não se faz possível sem a outra. É necessário a 

construção do binômio “emancipação-descolonização”. 

O reconhecimento do contexto de opressão que estamos imersos – se 

construído com as problematizações dos olhares das exterioridades do 

sistema colonial, das margens em que favelas e subalternizados se encontram 

– seja elemento fulcral na luta pela emancipação –descolonização, entretanto 

ela só se faz profícua para a transformação social em favor da equidade, se 

estiver atrelada à busca por caminhos outros, que sejam contra hegemônicos. 

(AROUCA et al, 2019, p. 178-179) 
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Neste sentido a apreensão e o desvelamento das práticas socioculturais e os elementos 

sociohistóricos a elas ancoradas, possibilitou suscitar uma gama de discussões em que foi 

possível constatar no discurso da(os) professora(es) muitos elementos que direta ou 

indiretamente dialogavam com o contexto das comunidades favelares do entorno. Assim, a 

escola já desenvolve trabalhos que consideram o protagonismo das(os) alunas(os), 

reconhecendo a cultura local de forma afirmativa, propondo ainda o desenvolvimento de 

atividades dentro das favelas em que o Colégio Estadual Helena Magalhães faz parte. 

Outro elemento presente na aproximação é a participação da comunidade, seja por 

meio de cursos ofertados dentro da escola ou por meio de outras parcerias. Estas ações 

potencializam a presença da comunidade na escola. Tal dinâmica é reconhecida pela 

comunidade escolar, o que fortalece o vínculo da instituição com seu entorno. 

O reconhecimento da diversidade étnico-racial é outro elemento curricular que 

contempla as favelas e que compõe a escola. A abertura da escola para os trabalhos de cunho 

afirmativos, reconhecendo a própria história do bairro está refletida nos discursos das(os) 

alunas(os). 

Como resultado destes trabalhos desenvolvidos pela escola, de acordo com o vice-

diretor do respectivo turno, professor Carlos, a evasão no turno vespertino, no ano corrente à 

investigação de campo (2019), teve um significativo número de quatro alunas(os) evadidos, 

ou seja, um simbólico e positivo valor de 1,04% de evasão. Outro dado representativo 

apresentado foi o índice de reprovação: apenas 6,26%. Estes dados revelam por si o êxito da 

escola e de suas práticas pedagógicas. 

Como sugestão para o desenvolvimento de trabalhos futuros e aprofundamento das 

práticas socioculturais e dos elementos sociohistóricos no currículo escolar, partindo de 

propostas descolonizadoras e emancipadoras, proponho a intensificação da construção de 

práticas pedagógicas imersas na comunidade do Beiru/Tancredo Neves, em ações dialógicas e 

dialéticas, dialogando com os movimentos sociais locais, objetivando a desconstrução das 

representações colonizadas, criticando suas contradições e se debruçando sobre suas 

potencialidades. É sempre válido frisar que a educação contemporânea esteja imbricada 

intrínseca e politicamente com a luta pela equidade social, sendo contrária a toda e qualquer 

manifestação de discriminação, propondo diálogos interculturais horizontais. 

Estes diálogos curriculares e culturais precisam tomar como desafio problemas 

profundos que acometem a sociedade, buscando contribuir para minimizar problemas como as 

diferentes violências vivenciadas pelas comunidades de favela. Vale salientar que o presente 

discurso não tem a intenção de atribuir à escola o papel de “salvadora” das favelas, ou 
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responsabilizá-la das demandas sociais existentes nela, mas sim, suscitar as discussões acerca 

das possibilidades que a escola tem para assumir a perspectiva social da educação e que é 

inerente à Pedagogia. Assim as “Pedagogias de Favelas” são propostas pedagógicas que se 

debruçam sobre a realidade das favelas para compor seu currículo escolar. O termo “de 

Favelas” vem então a provocar a pedagogia hegemônica que tem se omitido a reconhecer 

nossas identidades, cultura, potencialidades e problemas como sendo parte das demandas 

educacionais. 

As escolas podem desenvolver trabalhos promovendo diálogos com poderes públicos, 

promover atos públicos denunciando problemas estruturais, abrir espaço de diálogos 

comunitários, discorrer sobre as leis e serviços públicos de assistência ao cidadão, municiar 

juridicamente seu alunado, construir cartas-ofício aos responsáveis legais para cobrar 

melhorias na qualidade de vida das populações locais, etc.. 

Da mesma forma pode ainda discorrer sobre elementos como a solidariedade, as 

produções artísticas locais, reconhecer os diferentes sujeitos que compõem a comunidade, 

seus expoentes e potenciais, propor trabalhos integrados, discorrer sobre o mundo do trabalho, 

sempre tecendo diálogos críticos na perspectiva descolonizadora-emancipadora, sempre 

proponente de alternativas para as demandas locais. Estas reflexões acerca das perspectivas 

pedagógicas em comunidades de favela alinham-se com a proposta de Silva, em seu texto 

denominado “Refavela (notas sobre a definição de favela)”: 

Assim, entendo que favela é uma determinação subjetiva, isto é, um desejo 

dos pobres de permanecer na cidade, de construir estratégias cotidianas para 

uma vida melhor mesmo em situações de precariedade, violência e risco. As 

conquistas da favela, tanto no plano material quanto simbólico, pressupõem 

esse momento anterior, primeiro e constituinte, que é o sentido (pleno) da 

permanência na cidade. Corresponderia ao direito e às políticas públicas, 

portanto, tornar efetiva e juridicamente sustentável essa determinação. 

Chamo isso de ReFavela, resistência e lutas da favela (SILVA, 2011, p. 43). 

  

Foram muitas as práticas socioculturais e os elementos sociohistóricos reconhecidos 

durante a presente pesquisa. Estas podem subsidiar profícuas discussões e pesquisas de 

aprofundamento em muitas atividades Pedagógicas realizadas todos os anos nas escolas da 

região. O quadro 3 lista as práticas socioculturais apreendidas na pesquisa e o quadro 4 os 

elementos sociohistóricos: 
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Quadro 03: Práticas Socioculturais 

Favela 

 Comércio diversificado com vendedoras(es) ambulantes, feiras, mercados e lojas de roupa; 

 Instituições de educação e grupos que ofertam cursos: ICIMA e Ceifar com atividades diversas, 

como por exemplo, aulas e Workshops; Grupos independentes de Capoeira (UNICAR, por 

exemplo), Zumba, Judô, Caratê; Curso pré-vestibular ofertado por igreja local; 

 Atividades esportivas, artísticas e culturais, muitas vezes organizados em grupos: Futebol, skate, 

basquete, rap, pagode, dança, capoeira, ciclistas, ginástica da 3ª idade; 

 Eventos de socialização: Paredões, Partido Alto; 

 Áreas de socialização: Arvoredo, Parquinho; 

 Lazer: Escasso no bairro, necessidade de buscar fora; Em ruas públicas ou em ambientes fechados 

por questão de segurança. 

 Bairro constituído por casas construídas pelas(os) próprias(os) moradoras(es); 

 Elementos representativos da favela: Música, praça, barzinho, inúmeras igrejas, farmácias, lixo na 

rua, "puxadinhos", Graffiti, Break dance, capoeira; 

 Presença de “Barraqueiras(os)” 

 1° emprego: Mercadinhos, Barbearias; 

 Pais e mães passam o dia fora a trabalho; 

 Grande diversidade laboral: Pedreiras(os), donas de casa, comerciantes; 

 Problemas com serviços públicos: Oferta inadequada e usuárias(os) desinstruídos; 

 Depredamento do patrimônio público; 

 Contexto de violência: Divisão territorial, violência policial e do tráfico, cerceio de liberdade; 

 Meios de recorrer à justiça: Polícia, Comando do tráfico, “oração”; 

 Melhor relação da comunidade com o comando do tráfico do que com a polícia; 

Escola 

 Organização das(os) alunas(os) em grupos de projetos artísticos e culturais sem vínculo 

institucional com a escola, mas com o apoio da mesma: Teatro, desenho, dança, dubladoras(es); 

 Eventos organizados pelas(os) estudantes com apoio da escola: Halloween; 

 As(os) alunas(os) socializam fora das escolas em diferentes lugares: Arvoredo, parquinho; 

 Organização estudantil informal para dialogar e cobrar “justiça” da escola; 

 Socialização por aplicativo de rede social: Entre alunas(os) e com a participação de professoras(es); 

 Transmissão de atividades culturais na web (iniciativa independente das(os) alunas(os); 

 Graffiti presente nos muros da escola; 

 Os projetos educacionais compõem o cotidiano escolar; 

 Vulnerabilidade ao comando do tráfico; 
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 Cursos ofertados na escola por pessoas da comunidade (extracurricular): Capoeira, boxe, dança, 

teatro, danças contemporâneas, Break Dance, manicure, cabeleireiro, artesanato, corte e costura. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
 

Quadro 04: Elementos Sociohistóricos 

Favela 

 Solidariedade; 

 União entre as pessoas; 

 Empatia como elemento de provocação/motivação para a ação solidária; 

 Existem também conflitos, mas que não prejudicam as relações de união e solidariedade; 

 Relações de respeito entre as pessoas; 

 Os espaços públicos como lócus de relacionamentos interpessoais. 

 Trocas de informações sobre diferentes serviços na comunidade favorecem relações interpessoais; 

 A utilização de espaços de lazer e religiosidade do bairro para socialização da comunidade; 

 O puxadinho representa a contínua construção das casas, sempre inacabadas, para acolher parentes; 

 Existem os mais variados perfis de trabalhadores nas favelas, em todos os setores; 

 Diversos contextos de exclusão; 

 Algumas localidades oferecem mais perigo, devido ao crime organizado, outros não. 

 Existem divergências entre diferentes localidades relacionadas ao crime organizado; 

 Apesar da violência relacionada ao crime organizado, há tranquilidade. 

Escola 

 Diversidade étnico-racial;  

 Interculturalidade; 

 Rivalidade entre diferentes turnos, que levam em considerações fatores inter geracionais; 

 A linguagem como meio de identificação com professores através das gírias; 

 As atividades com projetos promovem aproximações afetivas e por consequência transformam 

didáticas, humanizando-as; 

 A ludicidade nos projetos potencializam a aprendizagem; 

 Presença da cultura afro de forma natural em todos os projetos; 

 Os eventos/festas na comunidade têm reflexos no cotidiano escolar; 

 A escola enquanto instituição promove a aproximação entre professoras(es) e o universo 

sociocultural da comunidade escolar; 

 As pessoas de diferentes religiões encontram apoio da escola para professarem sua fé; 

 A rotina de violência em algumas localidades interfere no cotidiano da escola e no processo de 

ensino e de aprendizagem;  

 A escola é espaço de segurança e de socialização para as pessoas; 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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As Pedagogias de Favelas partem do princípio das potencialidades do afeto, no qual 

precisamos ser afetados para afetivamente nos movermos rumo ao crescimento coletivo. O 

que nos afeta em regozijo nos permite seguir em segurança, o que nos machuca nos conduz a 

buscar a cura. E que assim possamos fortalecer os nossos laços e com estes laços enlaçar 

nossas lutas, galgando os espaços em que fomos historicamente excluídos, fazendo os nossos 

territórios, culturas e identidades serem reconhecidos com a mesma importância de todos os 

outros.  
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CASTELANDO
33

 AS CONSIDERAÇÕES... 

 

Ao longo da escrita do presente trabalho, fui abordado e questionado por pares 

diversas vezes por trazer o termo “Favela” para complementar o termo “Pedagogia”. Em 

geral, nos questionamentos me perguntavam se apenas o termo “Pedagogia” já não era 

suficiente e se eu não estaria sectarizando a Pedagogia, ou marginalizando mais ainda os 

sujeitos das favelas, criando mais um gueto que os confinaria ainda mais. Estes 

questionamentos colaboraram ao longo da construção do trabalho, provocando reflexões 

acerca da função social da educação e a consequente importância da Pedagogia em uma 

contemporaneidade marcada, por um lado, por processos excludentes e desumanizadores, e 

por outro, por lutas de resistências insubmissas contra as diversas opressões que atravessam 

nossas realidades. 

Assim, partindo do meu lugar de fala e argumentando de dentro da favela – sem a 

pretensão de ser porta-voz dela – a presente pesquisa foi suleada pelo problema de como as 

práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favela podem ressignificar os 

currículos escolares. Partindo desta questão a pesquisa teve como proposta investigar como as 

práticas socioculturais exercidas nos espaços educativos de favelas podem contribuir na 

ressignificação do currículo escolares. No transcorrer do trabalho, a pergunta foi respondida e 

o objetivo alcançado. 

Naturalmente a pesquisa não se esgotou, ainda assim desvelou ainda mais o profícuo 

campo de investigação como lócus para aprofundamento de estudos, possibilitando a 

construção de pesquisas com a participação da comunidade escolar, propondo caminhos de 

intervenção baseados nas Pedagogias de Favelas. Todavia, se faz necessário, uma pesquisa 

mais densa sobre os elementos culturais e sociohistóricos que constituem o contexto e tecido 

social, econômico, político e epistemológico das favelas e do lócus da pesquisa, considerando, 

em especial, o diverso mosaico étnico racial que historicamente constitui a região. 

Assim, considerando a pluriversidade cultural que compõe a escola, elemento 

verificado durante a pesquisa, para as Pedagogias de Favelas, a discussão da construção 

curricular no mundo marcado pelo multiculturalismo perpassa pela compreensão da 

multiculturalidade como campo de diversidades atravessado pelas relações de poder com 

bases coloniais. No presente trabalho, por exemplo, denotou-se a importância do 

reconhecimento dos saberes locais no currículo. Então, pensar a escola é uma demanda que 

                                                           
33

 Dialeto usual, com maior frequência, entre jovens de comunidades de favela de Salvador. Significa matutando, 

refletindo, pensando. 
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traz à tona a necessidade da construção de currículos descolonizadores, calcados em políticas 

afirmativas, reconhecendo e valorizando as histórias, estéticas, saberes e as diferentes 

dimensões das culturas subalternizadas na lógica da hegemonia sociocultural eurocentrada. 

Neste sentido, foi possível perceber no presente estudo a importância do 

desenvolvimento de atividades educacionais com bases identitárias em diferentes linguagens, 

aproximando as relações de pertencimento curricular dos sujeitos envolvidos. Assim, 

reconhecemos a valorização da inserção das práticas sociocultuais nas atividades curriculares, 

contextualizando-as nos elementos sociohistóricos constitutivos das identidades e culturas 

locais, por meio de projetos que, potencializados pela ludicidade, contribuam para os 

processos de ensino e de aprendizagem e também para o desenvolvimento pessoal do sujeito. 

Esta perspectiva pedagógica dentro do contexto sociocultural marcado pelo hibridismo 

nas favelas provoca a necessidade de discussões acerca das relações de poder que atravessam 

as relações interpessoais e intergrupais. No caso racial, recorte interseccional adotado no 

presente trabalho, por exemplo, é necessário trabalhar a construção afirmativa das identidades 

afrobrasileiras, na medida em que deve questionar a constituição da branquitude nas 

formações identitárias e culturais presentes em nossa sociedade. 

Deste modo, o combate às reproduções dos preconceitos, ou seja, o combate ao 

racismo, ao machismo, à LGBTfobia, ao elitismo, são a mola mestra da perspectiva 

descolonizadora da construção curricular nas Pedagogias de Favelas. Portanto, o trabalho 

afirmativo, a identificação das contribuições dos grupos marginalizados reconhecendo as suas 

centralidades na constituição de nossas sociedades, trazendo elementos de ontem e de hoje de 

forma crítica, mirando a construção de um amanhã equânime, é objetivo fundante nesta 

perspectiva curricular. 

Entretanto, considerando ainda o caráter multicultural das favelas, e da sociedade, é 

primaz também que os trabalhos pedagógicos desenvolvidos nas escolas proponham ainda 

que os projetos afirmativos tenham caráter intercultural, ou seja, que reconheça a necessidade 

do diálogo horizontal entre as diferentes culturas, raças, gêneros, identidades sexuais, classes 

etc.. É importante salientar aqui que este diálogo não pode e não deve provocar qualquer 

esvaziamento na construção afirmativa já mencionada. Muito pelo contrário, deve sim, buscar 

por meio do diálogo intercultural, refazer os caminhos históricos da constituição das 

identidades e culturas contemporâneas, trazendo as contribuições dos povos invisibilizados ao 

longo destes séculos de colonização que invadem nossos becos e baixadas até os dias de hoje. 

Este longo e tortuoso caminho só se faz possível, se conduzirmos os movimentos de 

descolonização trabalhando em conjunto com a comunidade local em favor da luta por 
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emancipação e superação de todo e qualquer sistema de opressão, lutando pela inalienável 

dignidade da Vida! Neste sentido, a descolonização precisa ser concomitante com a 

emancipação. Assim proponho que as Pedagogias de Favelas, na luta por equidade, sejam por 

natureza descolonizadora-emancipadora, se fundamentando indissociavelmente em saberes e 

práticas pluriversais potencializadoras das conscientizações libertadoras, contribuindo para o 

reconhecimento do sujeito enquanto histórico, inserido em contextos de opressões sociais, 

econômicos e culturais de raízes históricas coloniais. Este poderia ser um caminho 

fomentador da construção de sociedades críticas e politicamente comprometidas contra os 

problemas estruturais apontados no presente trabalho, como por exemplo, as diferentes 

violências sofridas pelas populações das favelas. 

O reconhecimento dos potenciais das favelas enquanto lócus de saber ancestral e de 

resistência nos coloca nesse chão pedagógico, em que as diferentes culturas potencialidades e 

contextos de opressão e resistência precisam ser externados pelos próprios sujeitos e 

acolhidos de forma crítica nos currículos escolares. Entretanto este acolhimento precisa ser 

proponente de ações transformadoras, multiplicadora de consciências-potências de 

transformação. Neste sentido, os diferentes agentes presentes nas comunidades do entorno 

escolar precisam ser convidados a participar da construção curricular, para que, todos juntos, 

enquanto educadores-educandos e educando-educadores, possam se inclinar e refletir sobre 

alternativas para problemas de diferentes dimensões, interrelacionando a escola e as favelas 

tanto nos seus microcosmos quanto nos macroversos que compõem nossa realidade. Muitos 

agentes sociais, seja em grupo ou individualmente, já desenvolvem atividades educacionais 

voltadas para a transformação social nas favelas, a escola pode ser um elo de conexão e 

potencialização crítica das ações comunitárias em favor da luta por equidade social. 

Sendo assim, a partir das minhas andanças, acredito que diferentes Pedagogias de 

Favelas já estão sendo “casteladas” e encaminhadas, entrecruzando “as quebrada”, “fazendo 

as cabeças” “das rapaziada”, das mães, dos pais, preenchendo muitas “malocas” de esperança 

e energizando muita gente na luta diária. Acredito ainda que nossa chegada aqui, a minha 

chegada aqui, só se fez e faz possível a partir destas Pedagogias que são construídas nas 

fissuras do sistema, e que de dentro de suas entranhas pariram as resistências ancestrais que 

me fizeram quem eu sou. E se estou aqui se deve às Pedagogias que encarnam em minha 

mainha preta Marinalva Santos de Jesus, que nas “casas de família” me conduziu à saída 

daquele labirinto por meio da força das redes de solidariedade e da insistência pela minha 

educação! Assim, esta labuta, as Pedagogias de Favelas, se deve às lutas das mulheres negras, 

do movimento negro, dos aquilombamentos, das resistências indígenas, da luta cabocla, da 
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luta do campo, do movimento pelas diretas já, pela força da música de Bob Marley, pela força 

da diáspora que me compõe dos poros aos olhos. Este trabalho é o esboço para a construção 

de Pedagogias de Favelas, entretanto sem ter a pretensão de ser único, mas sim um a mais, na 

contínua luta pelo direito à imprescindível dignidade da Vida. 
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APÊNDICE 1 

       
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 

PPGEduC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

CONFORME RESOLUÇÃO N º 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Pedagogias de Favelas: as Práticas 

Socioculturais das Favelas compondo os Currículos Escolares 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Marcelo de Jesus Arouca 

 

INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Universidade do 

Estado da Bahia – Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (Curso de 

Mestrado Acadêmico) 

 

EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA 

Caro(a) senhor(a) ................................................................................................................... 

.................................................................................. está sendo convidado (a) para participar 

da pesquisa: Pedagogias de Favelas: as Práticas Socioculturais das Favelas compondo os 

Currículos Escolares de responsabilidade da pesquisador Marcelo de Jesus Arouca discente da 

Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo investigar como as práticas 

socioculturais exercidas nos espaços educativos de favelas podem contribuir na 

ressignificação do currículo e práticas pedagógicas escolares. A orientação das atividades é 

feita pelo Prof. Pleno Natanael Reis Bomfim.  

http://www.ppgeduc.uneb.br/
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A realização desta pesquisa pretende contribuir para a discussão acerca de perspectivas 

educacionais inclusivas e críticas. Possibilidade de identificação de elementos culturais de 

relevância e significação aos currículos de unidades escolares que atuam em comunidades de 

periferia e favelares. 

A participação é voluntária, não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela 

e se dará por meio de resposta à entrevista, com uso do recurso de áudio gravação, para 

permitir uma transcrição fidedigna das falas, sendo que somente serão utilizadas na análise 

dos dados as falas previamente autorizadas.    Garantimos que a identidade será tratada com 

sigilo e, caso queira o(a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de autorizar a 

participação e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar 

serão esclarecidas pelo pesquisador e o Sr(a) caso queira poderá entrar em contato também 

com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo 

com as leis brasileira é garantido ao participante da pesquisa o direito a indenização caso 

ele(a) seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo 

onde consta o contato dos pesquisadores, nos quais poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

a participação, agora ou a qualquer momento.  

 

INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Marcelo de Jesus Arouca 

Endereço: Travessa Afonso Martins, 2E, Beiru/Tancredo Neves, Salvador BA  

Telefone: (71) 992302015 

E-mail: maismarceleza@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Prédio da Reitoria, 

1° andar, Cabula, Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 e-mail: 

cepuneb@uneb.br 

 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP-End: SRTV 701, Via W 5 Norte, lote 

D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília-DF 

 

mailto:maismarceleza@gmail.com
mailto:cepuneb@uneb.br
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CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO. 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa Pedagogias de Favelas: as 

Práticas Socioculturais das Favelas compondo os Currículos Escolares e ter entendido o 

que me foi explicado,  concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como 

voluntário, consinto também  que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em 

eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada e assinarei 

este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a mim. 

 

________, ______ de _________________ de _________. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

_______________________________        ___________________________________ 

Assinatura do pesquisador discente    Assinatura do professor responsável       

         (orientando)                                                              (orientador) 

 

  



209 
 

 

APÊNDICE 2 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE (PPGEDUC) 

 

PROJETO DE PESQUISA: 

PEDAGOGIAS DE FAVELAS: POSSÍVEIS DIÁLOGOS ENTRE PRÁTICAS 

SOCIOCULTURAIS E CURRÍCULOS ESCOLARES 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Salvador, __de _________de 201_ 

 

Prezado(a) Senhor(a) ......................................., 

 

Por meio desta apresentamos o Mestrando, Marcelo de Jesus Arouca, devidamente 

matriculado(a) nesta Instituição de ensino, que está realizando a pesquisa intitulada 

Pedagogias de Favelas: as Práticas Socioculturais das Favelas compondo os Currículos 

Escolares. O objetivo do estudo é investigar como as práticas socioculturais exercidas nos 

espaços educativos de favelas podem contribuir na ressignificação do currículo e práticas 

pedagógicas escolares. 

Na oportunidade, solicitamos autorização para que realize a pesquisa através da coleta de 

dados por meio de questionário, entrevista, observação e análise documental, com gestores, 

educadores e estudantes. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da identidade 

das pessoas participantes. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento do pesquisador em 

possibilitar, aos participantes, um retorno dos resultados da pesquisa. Solicitamos ainda a 

permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas conclusões, em forma de 

pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de consentimento livre que será assinado 

pelo participante. Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição. 

Agradecemos vossa compreensão e colaboração no processo de desenvolvimento desta 

pesquisa científica. Em caso de dúvida você pode procurar a coordenação do PPGEDUC da 

UNEB pelo telefone: (71) 3117-2404 Secretaria Acadêmica. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 

Prof. Dr. Natanael Reis Bomfim 

Coordenador do PPGEDUC/UNEB  
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APÊNDICE 3 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE (PPGEDUC) 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

PEDAGOGIAS DE FAVELAS: POSSÍVEIS DIÁLOGOS ENTRE PRÁTICAS 

SOCIOCULTURAIS E CURRÍCULOS ESCOLARES 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA COM ALUNOS E EDUCADORES 

SOCIAIS EM GRUPO FOCAL 

 

Objetivos: Identificar as práticas socioculturais a fim de apreender os elementos sócio-

históricos. 

 

Identificação do bairro 

1. O bairro de Beiru/Tancredo Neves pode ser considerado uma favela ou um bairro de 

favelas? 

 

Características básicas para o aluno e o educador social 

1. Você participa de algum projeto socioeducativo? Caso positivo, qual? 

2. Fale um pouco sobre sua vivência neste projeto (Há quanto tempo participa, o que te 

levou a participar, se ele é importante para você). Caso não participe de nenhum 

projeto, falar sobre a razão de não participar, se gostaria ou acha importante participar. 

 

Práticas socioculturais e elementos sócio-históricos 

1. Quais as atividades sociais e culturais que são desenvolvidas nessa comunidade? 

2. Acham importante (ou não) que existam estas atividades sociais e culturais? Por quê? 

3. Como você se sente na favela?  

 

Relação com os currículos escolares 

1. Na sua escola existem atividades sociais e culturais? Se positivo, elas dialogam com as 

atividades que vocês gostam ou conhecem no cotidiano de vocês? 

2. Em sua opinião, a sua escola contribui para o desenvolvimento dessas atividades? Sim 

ou não? Explique sua resposta.  
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3. Você vê nas aulas as coisas das favelas que conversamos aqui? Acha que deveria ter? 

Por quê? 
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APÊNDICE 4 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE (PPGEDUC) 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

PEDAGOGIAS DE FAVELAS: POSSÍVEIS DIÁLOGOS ENTRE PRÁTICAS 

SOCIOCULTURAIS E CURRÍCULOS ESCOLARES 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SIMIDIRIGIDA PARA O GRUPO FOCAL COM 

PROFESSORES 

 

Objetivo: Analisar os currículos escolares de favela a fim de verificar as aproximações e/ou 

distanciamentos com os elementos sócio-históricos das práticas socioculturais. 

 

Características básicas sobre o professor  

1. Quanto tempo trabalha na escola? 

2. Qual a disciplina que você leciona? 

3. Qual a sua formação básica? 

 

Práticas socioculturais  

1. Você conhece as atividades sociais e culturais que são desenvolvidas na comunidade? 

Elas são importantes, sim ou não e por quê? 

 

Relação com os currículos escolares 

1. Em sua opinião, como suas aulas contribuem para o desenvolvimento dessas 

atividades na formação do aluno? 
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APÊNDICE 5 

Transcrição do Mural Dinâmico com os Grupos Focais 1 e 2. 

MURAL – DIMENSÃO SOCIOCULTURAL 

Grupo focal 

Turma A 

Matutino 
22 de novembro 

de 2019 

1. Cultura 

afrodescendente; 
Músicas típicas; 

Medo; 

Comunhão; 
União. 

2. Músicas:  funk, 

pagode, samba; 

Pessoas:  felizes, 
chateados, 

estressados; 

Religiões:  
candomblé e 

cristianismo; 

Cores:  todas 

aquelas que der pra 

imaginar. 

3. Aqui temos 
diversas atividades 

culturais para a galera 

da favela exemplo: 
O Ceifar em geral; 

Eventos dentro da 

Helena ETBCS; 
Esportes diversos 

como futebol e 

capoeira.  

4. Na favela são produzidas e compartilhadas muitas 

coisas, desde da música escutada como na maioria 

das vezes você vai ver na favela rap, funk, pagodão, 
porque é algo presente no nosso meio e também 

produzido por nós da favela. Acho que todos os atos 

de nós, moradores, faz a cultura do bairro. Desde os 
adolescentes sempre se encontrarem no mesmo lugar 

até os Graffitis nas paredes da escola. 

Grupo focal 1 

Turma B 
Vespertino  

25 de novembro 

de 2019 

1. A favela para 
mim no termo 

das diversidades 

culturais. 
Música na 

característica é o 

funk, samba e o 
pagode. Mas 

também é bem 

representado 
pelo trap. As 

danças são 

diversificadas 
em todos esses 

estilos 

2. Acho que não existe 

diferença. Acho que alguns 

tiveram mais sorte em poder 
ter uma moradia melhor. 

Apesar disso podemos 

conquistar com nosso 
esforço. Alguns pensam 

diferente, pois cada um com 

a sua opinião, mas vale 
respeitar.  Alguns tiveram a 

sorte ou nem sorte de poder 

nascer em lugares tranquilos. 
E algumas pessoas acham 

que nascer em favela só 

daria morte ou tudo de ruim, 
na minha opinião, todos 

poderiam mudar um pouco 

este preconceito para quem 
nasce em lugares definidos 

3. Tudo o 

que é 

produzido 
pela favela e 

para a favela 

é cultura. 
Música é 

cultura! 

Graffiti é 
cultura! 

Gírias é 

cultura! A 
sociedade 

vive 

produzindo 
cultura 

então a 

favela é 
cultura. 

4. A favela é uma 
comunidade que 

muita das vezes são 

conectadas como 
uma família. Todos 

se falam e se 

conhecem entre essa 
comunidade. Há 

muita cultura e 

artistas incríveis que 
são favelas e são 

conhecidos bem na 

favela. O tipo de 

música mais 

escutada são: o trap, 

pagode, muitos 
dançam ou cantam 

maravilhosamente. 

5. A musicalidade que se 
encontra na favela é o funk, 

pagode, samba. Na favela é 

comum também ouvir 
bastante dialeto entre 

"gírias", como uma forma 

de se 
comunicar informalmente. 

As vestes também são mais 

livres sem um padrão exato. 
Cultua-se na favela também 

a humildade, tanto 

econômica, quanto a de 
caráter. Uma forma de lazer 

na favela é o famoso 

encontro para se distrair, na 
maioria das vezes em 

partidos altos, paredão, baile 

funk, botecos e etc.. Essa é 
um pouco da minha visão 

sobre a favela. 

Grupo focal 1 

Turma C 
Noturno 

14 de novembro 

de 2019 

1. A favela é humildade; 

É som à noite; 
Parceria; 

Um bom dia e um aperto de mão; 
Pinturas pela parede; 

Graffitis; 

Vizinho zuadento e cachorros 
latindo; 

Mas essa cultura só os baianos têm. 

2. Com pessoas negras e brancas 

todos com direitos iguais. Com 

músicas que refletem vários 
significados, evangélicas ou axé.  

3. O que eu penso sobre a favela: que 
existe muitas pessoas boas, família de 

respeito, mas infelizmente existe pessoa 

baixa astral, que fala merda o tempo 
todo no maior desrespeito um com os 

outros 

Grupo focal 2 

Educadores 

sociais  

19 de novembro 

de 2019 

1. É um conjunto de valores humanos que em sua "x xxx" gera a beleza cultural na diversidade sociocultural. 

MURAL – DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA 

Grupo focal 
Turma A 

Matutino 

22 de novembro 
de 2019 

1. Normalmente as pessoas 

ganham pouco; 

Moradores de periferia às vezes 
passam necessidade; 

Às vezes elas se envolvem com o 

crime porque veem isso como um 
modo mais fácil de conseguir 

renda; 

Quando eles têm um trabalho 
digno eles vivem tranquilo, mas 

sempre tem um aperto de vez em 

quando. 

2. Mercados  

Feiras 
Lanches 

Água 

Cortes de cabelo 
Lava jato 

São várias formas de se 

conseguir dinheiro. De uma 
forma simples e rápida como 

vender picolé. 

3. Camelôs; 
Lojas pequenas; 

Lanches; 

Artesanato. 
Esse é basicamente 

o comércio que 

roda a economia da 
nossa comunidade. 

4. Da mesma forma que a 

cultural, a economia é feita 
por nós mesmos. Na 

maioria das vezes, apesar 

da favela ser composta por 
pessoas pobres, isso que faz 

as pessoas se reinventarem 

para conseguir dinheiro. 
Então temos de tudo, o tio 

das frutas, roupas, 

comércios, mas claro que 

não com o monopólio, 

como de grandes bancos. 

Grupo focal 1 

Turma B 

Vespertino  
25 de novembro 

de 2019 

1. Na minha 
opinião, as pessoas 

que moram na 

favela, tem aqueles 
que conseguem 

viver da arte, dança, 

música, teatro, 

2. A maior parte das 
pessoas que moram na 

favela e algumas não 

tem emprego de 
carteira assinada ou um 

emprego fixo. Pouca 

parte tem e ainda assim 

3. Grande parte 
da favela é 

composta por 

comerciantes e 
assalariados. 

São de classe 

geralmente 

4. Nas favelas é 
muito comum as 

pessoas não terem 

uma forma de vida 
muito rica, mas são 

felizes assim. Na 

favela muitas 

5. Encontra-se na maioria 
das vezes as classes sociais 

de renda média baixa, baixa 

e pobre. Tendo isso como 
base, sabemos que a maior 

parte da favela está 

desempregada e que os 
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MURAL – DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA 

Grupo focal 

Turma A 
Matutino 

22 de 

novembro de 
2019 

1. Hospitais não dão a 

devida importância aos 
enfermos da favela; 

Os policiais chegam 

batendo porque acham 
que gente da favela não 

tem educação e é 

criminosa (não são 
todos); 

2. Hospitais: só vá se estiver 

morrendo, porque se não for 

isso você vai esperar quatro 
horas ou mais; 

Polícia: raramente aparece. Só 

de noite. 
Saneamento: se você mora em 

uma rua direta é tranquilo. Mas 

vá em uma rua interna que 
você verá esgoto, casas em 

situação de risco e por aí vai. 

3. Não é novidade dizer que a 

situação das favelas é bem 

precária em quase todos os 

quesitos sociopolíticos 
citados. Enfim. Colégios 

estaduais fechando as portas, 

situações nos locais 
hospitalares terríveis, falta de 

verba e preservação vinda dos 

próprios moradores. 

4. Temos o poder do voto, mas 

não esse conto de fada. A 

pessoa que você confia nem 

sempre vai fazer o que deve. 

Então sem assistência do 
governo que estão nem aí para 

as pessoas periféricas. Temos 

escolas, hospitais, segurança, 
tudo muito precário, mas há 

sim profissionais dedicados 

que trabalham para mudar 
isso. 

Grupo focal 1 
Turma B 

Vespertino  

25 de 
novembro de 

2019 

1. Na minha 

visão é tão 

irregular na 
educação. 

Digamos que 

existem 
melhorias nas 

verbas 

educacionais, 
mas 

irregularidades 

nas delegacias. 
Existem os 

corruptos que 

ameaçam jovens 
de alguma 

forma. Mas os 

bairros agora 
têm mais 

supervisão, 

estão mais 

manutenciadas. 

2. É triste saber 

que o assunto 
político em 

geral faz parte 

de uma quase 
guerra entre a 

favela os bairros 

nobres. 
Algumas 

favelas são 

privilegiadas 
em ter água ou 

energia, casas 

arrumadas etc. 
São todas as 

favelas que têm 

essa falta de 
energia, 

segurança, falta 

de água, etc. Já 
em bairros 

nobres não! 

Poderiam 
mudar um 

pouco essa 
diferença, mas 

do jeito que 

está, não pode 
mudar nada! 

3. A favela é 
totalmente 

discriminada por 

toda sociedade, 
principalmente 

política. Sempre 

vista em segundo 
plano, muitas 

vezes não tendo 

acesso ao 
saneamento 

básico. Em 

salvador, 
especialmente, 

tem um governo 

que só se importa 
com os pontos 

turísticos. 

4. Em relação à 
política na favela, eu 

acho bastante péssimo, 

porque os políticos 
que são eleitos na 

favela não se 

preocupam muito com 
a comunidade, para 

atender os desejos das 

pessoas. Eles só se 
preocupam quando as 

pessoas se manifestam 

e fazem protestos. Aí 
sim, eles tomam a 

providência, mas nem 

sempre, porque têm 
muitas comunidades 

que precisam de saúde, 

escolaridade, 
condições de vidas 

melhores. 

5. Em relação a estrutura sócio-
política deixa assim a desejar. Um 

ponto em relação a tudo: 

pedagogicamente, saúde segurança. 
Em relação à educação, falta livros, 

ensino de qualidade, material didático, 

merenda. Quantas vezes a escola já 
deixou de dar aula por conta da 

insegurança ou por falta d'água. E aí 

já entra em questão a segurança e o 
saneamento básico de má qualidade, 

na qual muitas das vezes as pessoas 

ficam dias sem fazer suas 
necessidades diárias, como, lavar 

roupa, cozinhar, tomar banho. E por 

fim a segurança: um tópico muito 
importante. Porém a fiscalização e a 

segurança é pouca. É comum um pai 

ou mãe de família sair cedo demais ou 
tarde, indo ou voltando do trabalho, 

ser mais uma vítima da 

marginalidade. E pouco se resolve 

fazer uma queixa. É uma vergonha os 

tópicos sociopolíticos na favela. 

Grupo focal 1 

Turma C 

Noturno 
14 de 

1. Envolvendo saúde acho razoável; 

Em relação à segurança, viatura 

circulam, mas nunca estão quando 
precisamos; 

2. Saúde ruim; 

Saneamento básico em algumas 

regiões; 
Uma educação boa; 

3. O carro do lixo passa no horário certo, 

também os moradores respeitam o horário 

de colocar o lixo (observação: infelizmente 
tem alguns que não respeitam); 

projetos culturais e 

etc.  Os que 
trabalham em bicos 

sem carteira 

assinada, aqueles 
que entraram no 

mundo do crime, em 

transporte das casas 
de festas, muitos 

também têm 

empregos fixos em 
comércios próprios 

ou em pequenas 
empresas. 

não dá para quase nada 

porque a maior parte 
tem muitos filhos que 

não têm capacidade 

para poder sustentar. É 
triste, porque algumas 

crianças já começam a 

trabalhar antes mesmo 
de estudar, porque a 

necessidade do 

dinheiro é maior do 
que a do aprendizado. 

baixa e média 

baixa. A 
economia da 

favela apenas 

gira por conta 
dos moradores 

de moradores, 

pois grandes 
empresários não 

vão à favela 

"fazer" 
compras. 

mulheres e homens 

também colocam 
tranças ou dreads 

nos cabelos para ter 

dinheiro. Também 
os homens 

entregam água ou 

gás, ou fazem até 
carretos. Alguns 

fazem rima em 

casa de festas o que 
rende bastante, têm 

alguns que vivem 
da dança ou de 

cursos de modelo. 

trabalhos pouco passam de 

mais de um salário mínimo. 
Geralmente vemos jovens 

se dedicando ao trabalho de 

barbeiros, borracharias, 
ajudante de pedreiros e 

assim por diante. Há 

também quem arrisca em 
algo diferente, ou por ter 

muita concorrência ou para 

atrair a clientela. De 
qualquer forma o povo da 

favela não fica parado; 

Grupo focal 1 

Turma C 

Noturno 
14 de novembro 

de 2019 

1. Acho que o maior comércio nas favelas é 

os bares, os depósitos e mercados. 

A maioria do dinheiro que corre na favela 
com certeza é do tráfico de drogas, sem contar 

milícias. 

2. Camelô/trabalho de rua; 

Rifas; 

Salão de beleza; Mercadinhos; 
Pessoas com condições boas e 

outras mais humildes. 

3. O Mercado Estrela e a 

Panificadora Flor do Beiru, 
cresceu e cresce a todo 

instante vendendo 

mercadorias de ótimas 
qualidades. 

Grupo focal 2 

Educadores 
sociais  

19 de novembro 

de 2019 

1. É a política que as comunidades na favela (local, periferia, lugar) agrega valores “monetários” em suas "compras e 

vendas". Subsistência. 



215 
 

 

novembro de 

2019 

Nossos políticos não costumam 

usufruir do nosso dinheiro certo, 
não é mesmo?; 

Segurança ruim. No posto médico do bairro atende 

emergências; 
Têm colégios bons. 

Grupo focal 2 

Educadores 
sociais  

19 de 

novembro de 
2019 

1. É o conjunto de regras claras ou não que são "impostas" por um grupo ou pessoas... Organização da pólis. 

MURAL – DIMENSÃO SOCIOURBANÍSTICA 

Grupo focal 
Turma A 

Matutino 
22 de 

novembro de 

2019 

1. Tem vários patrimônios 

culturais bonitos, mas na 
favela o patrimônio mais 

cultural, não tem a dúvida, 
atenção para os becos e 

vielas, onde há esgoto a céu 

aberto. Mais de dez pedidos 
para resolver o problema. 

2. Nós temos 
becos, vielas, rua 

diretas, temos 
tudo e um pouco 

mais. Se você 

souber os 
caminhos, você 

vai a qualquer 

lugar. 

3. Nada dinâmico. As ruas são 

de difícil acesso, escadas 
malfeitas, morros perigosos, 

casas em situações precárias… 
Como já escrevi anteriormente, 

nas construções públicas falta 

preservação por parte dos 
moradores. 

4. Talvez desorganizados para 

muitos. As casas amontoadas por 
causa da construção da favela 

mesmo. “Pessoas pobres querendo 
um lar”. As invasões. 

Sobre o olhar de muitas bonitas e de 

outros muito horrível. Mas é fato que 
você pode se locomover muito 

rápido através dos atalhos, becos e 

vielas. Mas também, carros não vão 
passar. 

Grupo focal 1 

Turma B 
Vespertino  

25 de 

novembro de 
2019 

1. Na favela é comum 

você encontrar 
escadarias pintadas, 

paredes pichadas e 

grafitadas. As casas 
são pequenas, os 

bairros são 

enladeirados e curtos. 
As saídas de cada rua 

dão em um lugar 

diferente ou dá no 
mesmo lugar. 

2. Pode-se dizer 

que favela é o lugar 

que mais tem becos 
e vielas. Só quem 

vive sabe realmente 

o sacrifício que 
passa todo dia, 

porém muitos já são 

acostumados. 
Podemos afirmar 

que todas as favelas 

ainda não foram 
organizadas do jeito 

que mereciam. 

3. Toda favela é 

estruturada pelos seus 
moradores. Um 

pequeno terreno pode 

virar um “puxadinho” 
de 3 andares. Temos 

também os grafites 

que colorem as ruas e 

os becos. 

4. Na favela é bastante 

comum você encontrar 

casas amontoadas, 
enladeiradas, casas 

pequenas coloridas com 

várias plantas nas portas, 
lajes onde as pessoas 

empinam pipas, becos que 

passam por toda a favela, 
ladeiras extremamente 

cansativas, lugares onde 

não podem ir por causa da 
criminalidade, paredões 

todos os fins de semana. 

5. Geralmente as 
casas são 

amontoadas. 

Muitos becos e 
vielas, avenidas 

principais, prédios 

comerciais, 
escadarias, 

morros, 

puxadinho, uma 

arquitetura 

bastante 

diversificada. 

Grupo focal 1 

Turma C 
Noturno 

14 de 

novembro de 
2019 

1. Poxa, tem vários problemas urbanos, como o 

desrespeito à moradia, da desigualdade social, o 
preconceito, em si, as leis não cumpridas; 

Mas na favela também tem partes boas também; 

Porém me aflige muito lembrar só da pior parte, às 
vezes. Todo cidadão tem direito à educação. 

2. Casas precisando bastante 
de auxílio do governo; 

Rua precisando; 

Paredes pintadas 
denunciando; 

Variação de casas belas ou 

"não belas". 

3. As casas são bem amontoadas; 

As ruas asfaltadas. 

Grupo focal 2 

Educadores 

sociais  
19 de 

novembro de 

2019 

1. É a formatação geográfica das comunidades/bairro/favela/bairro/rua/becos e vielas ou seja o layout do lugar seja 
planejado ou não! 

 

Observações:  

 O aluno Edson (grupo focal I) e a aluna Raquel (grupo focal II) não puderam ficar para as entrevistas, 

apenas participaram da construção do mural.  

 A aluna Ana Clara (grupo focal III) e o Educador Social Paulo (grupo focal IV) não puderam participar 

da construção do mural, apenas participaram das entrevistas. 

 


