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Eixo 4: Organização do trabalho pedagógico nas escolas públicas na Educação Básica 
 

Resumo: O presente texto foi elaborado referindo-se à Lei 10639/2003 e busca adentrar em 
conceitos que tangenciam a infância para explanar sobre uma experiência em sala de aula, em 
uma escola pública de ensino fundamental de Pelotas/RS, ao longo do ano de 2011. Trata-se 
de um projeto intitulado Semente em Latência: o nativo africano e a infância negra em 
Pelotas, em que as atividades desenvolvidas por estudantes universitários de países do 
continente africano – Camarões, Cabo Verde e Guiné-Bissau - residentes na cidade, são 
propostas vivências com as crianças por meio de temas transversais ligados a questões étnico-
raciais, religiosidade, geografia, política, histórica, cultural e artística, desdobrando-se em 
diversas atividades com ênfase no grafismo infantil. O objetivo é trabalhar a construção do 
conhecimento, centrado na potência do relato da história do africano convidado, tangenciando 
a identidade, a memória e ancestralidade, enquanto busca provocar na criança negra o 
sentimento de pertencimento étnico, a visão crítica da África e de si, a fim de conquistar, com 
isso, a sua autonomia e autoestima. 
 
Palavras-chave: infância afrodescendente; cultura; grafismo infantil. 
 
 

Momentos Infantis 

 

Partindo do pressuposto de a Lei 10. 639/2003 garantir ao educando o direito de 

conhecer a “história da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo 

negro nas áreas social, econômica e política pertinente a História do Brasil”4, está sendo 

desenvolvido em sala de aula, em uma escola pública de ensino fundamental de Pelotas o 

projeto Semente em Latência: o nativo africano e a infância negra em Pelotas.5 De forma 

                                                            
1Pedagoga pela UFRGS, Especialista em Educação Infantil pela UFPel,  Professora da rede pública estadual de 
Pelotas RS. 
2 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE/UFPel), bolsista CAPES, membro do Grupo 
de Pesquisa/CNPq Comunicação, Cultura, Tecnologias e Modos de Subjetivação. 
3 Acadêmico do Curso de Artes Visuais da UFPel. 
4 Ressalta que a contribuição do negro abrange outras áreas do conhecimento as técnicas, engenharia, medicina, 
arte e dos diversos elementos presentes nas práticas sociais cotidianas. 
5 O Projeto é desenvolvido em parceria com André Winter Noble, acadêmico do Curso de Artes Visuais da 
UFPel. 
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transversal, ele trabalha com conteúdos inerentes a questões étnico-raciais, de religiosidade, 

geografia, política histórica, cultural e de arte, tanto do Brasil quanto do continente africano, 

desdobrando-se em atividades gráficas. Estas, por sua vez, revelam importantes traços da 

personalidade da criança negra, de classe popular, habitante de regiões vulneráveis da cidade. 

Por regiões vulneráveis entendemos aquelas onde seus habitantes enfrentam a falta de 

oportunidades de informações relevantes capazes de serem traduzidas em significativa 

qualidade de vida, bem como condições favoráveis de habitação, saneamento básico, 

educação, trabalho, entre outras. 

A lei respalda o educador que promove a justiça, a ética e a cidadania em sala de aula, 

oferecendo ao educando, enquanto sujeito desta história, a oportunidade de conhecer sua 

ancestralidade para poder transformar seus escritos futuros, a partir de um entendimento 

crítico da realidade. Dessa maneira, construirá uma nova história da população negra 

brasileira, pautada em valores morais que favorecem o resgate da autoestima e a motivação 

para a mudança. O exercício da lei promove o combate às injustiças seculares contra os 

negros, objetos da escravização de suas vidas, dando visibilidade às suas raízes, enquanto 

mostra a importância do continente africano para a construção da identidade nacional. A falta 

de políticas públicas torna uma região vulnerável, como também coloca uma pessoa ou grupo 

em situação de vulnerabilidade social. 

Essa legislação pensa no educador que problematiza as reflexões do Brasil enquanto 

um espaço não apenas de brancos, mesmo se historicamente, esse tenha sido o papel desse 

lócus social. O Conteúdo da Lei foca bem essa perspectiva: a realização do trabalho de 

desconstruir alguns conceitos trazidos historicamente a nosso país por uma cultura 

hegemonicamente branca. Tal processo passa pelo aprendizado de formas de relações sobre a 

cultura brasileira que sempre estiveram presentes, no entanto, foram ao longo dos tempos ao 

povo negro do Brasil. Para, além disso, a Lei é reflexo de enormes processos históricos de 

lutas de mulheres e homens para serem trabalhados os conteúdos da cultura e história africana 

na sociedade brasileira. 

Na escola, onde a gestão não dá prioridade à temática étnico-racial e onde os 

educadores, muitas vezes, não possuem consciência do abismo histórico e social em que o 

negro se encontra a referida Lei não consegue exercer seu papel efetivamente. Nestes casos, é 

imprescindível ao Estado trabalhar junto à rede de ensino, dando todo o suporte pedagógico 

necessário para serem desenvolvidos projetos capazes de mobilizar o corpo docente, bem 

como o quadro de funcionários, a fim de reverberem na escola, práticas de respeito à 
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diversidade em substituição ás manifestações discriminatórias, lamentavelmente ainda 

adotadas nesse meio. 

A estudiosa Clarice Cohn (2005), baseada nos estudos de Philippe Ariès (Lisboa: 

Relógio D’Água, 1988), esclarece ser a concepção de infância no Ocidente uma construção 

social e histórica, não igual para todos os povos. Este entendimento foi construído na Europa, 

a partir do século XVII, havendo, uma “mudança na constituição familiar, principalmente nas 

noções de maternidade e paternidade, assim como no cotidiano e na vida das crianças, 

inclusive por sua institucionalização pela educação escolar” (2005, p. 21). Deste modo, pode-

se entender a não existência de espaço para a infância no paradigma familiar de então, por ser 

ela desprovida de visibilidade política, social e histórica. Então, o entendimento de a infância 

ser uma construção da sociedade, da cultura e da escola foi fortalecido somente no século 

XIX. 

Ana Kátia Alves dos Santos (2006) trabalha com conceitos de infância ao longo da 

história do Brasil, abordando concepções históricas. Sua análise vai além de um entendimento 

de infância genérica, sem ideia de tempo, espaço e etnia, para abarcar o conceito de infância 

indígena que “é destituída de humanidade, incivilizada, em oposição à branca, aquela que 

possibilitaria o modelo de civilidade. A infância branca é conceituada por  Santos (2006, p.23) 

como a civilizada, portadora de humanidade, exemplo de beleza e nobreza” Acrescenta ainda 

a autora: 

 
O sistema escravista-latifundiário brasileiro apresentou, como um dos principais 
fundamentos, a negação da liberdade dos negros trazidos do continente africano, 
porque a liberdade como direito deve ser garantido para todos só “pode” ser negada 
para os não humanos, segundo discussão explícita nos discursos jurídicos. Sendo 
assim, o negro foi pensado não como humano, e, portanto, não tinha direito a 
liberdade. Essa agressão á condição da humanidade do negro fez surgir, em nossa 
ótica, os fenômenos que mais tarde fundamentaram a cultura da maior parte dos 
brasileiros até a atualidade (negros, índios e mestiços): a invisibilidade e a 
anonimidade. Partindo desse pressuposto, parece claro, que a definição da infância 
negra se reduz a sujeito que não possui humanidade e liberdade, incivilizada, inútil 
para o sistema latifundiário, anônima e invisível socialmente. (SANTOS, 2006, 
p.23) 

 

A infância mestiça surge a partir do hibridismo dado pelas relações interétnicas, 

marcadas por uma visão que entendia o mestiço como resultado de uma degeneração humana, 

pois a mistura se dava a partir do apagamento das melhores qualidades dos brancos, dos 

negros e dos índios. Essa autora provoca seus leitores a pensar em um conceito de infância 

para além das teorias fossilizadas, trazendo para o debate a construção da infância 

afrodescendente na Bahia, bem como sua dinâmica de conservação e reelaboração dos valores 
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da cultura de matriz africana. O enfrentamento estratégico e criativo dos afrodescendentes 

durante o processo escravista no período moderno, no Brasil, foi trabalhado também pela 

autora, assim como a política do embranquecimento no país - esta tinha o propósito de negar e 

excluir a existência de negros, índios e mestiços (SANTOS 2006). 

Tal concepção acerca de sociedade tinha a ideologia do dominante – a do branco. 

Neste sentido, podemos perceber que a política do embranquecimento tornou-se discurso 

oficial dentro desse período histórico para a construção de uma sociedade brasileira “ideal”, 

resolvendo-se assim o problema racial em nosso solo. Esse embranquecimento se dava tanto 

pela miscigenação quanto pelo incentivo à imigração em nosso território. Esta última ocorria 

pela vinda de pessoas excluídas dos outros países e despejadas no Brasil. Já em relação à 

primeira – a miscigenação – não se dava somente de forma espontânea, pois muitas mulheres 

negras assim como indígenas foram objetos de violência e estupros para satisfazerem as 

inúmeras vontades dos dominadores. 

Com esses elementos observados anteriormente, percebemos ser o processo histórico 

pelo qual o negro passou no Brasil marcado pela sucessão de embates contra uma política de 

mutilação, silenciamento e negação de uma força contrária à manifestação de humanidade, da 

civilidade e das tradições culturais, responsável pela invisibilidade e subordinação do 

afrodescendente em relação aos demais. Longe de ter sido superado o problema, existe ainda 

a necessidade de problematizar a temática das relações étnico-raciais pelo fato do afro-

brasileiro ainda conviver com a desigualdade, o desrespeito e a discriminação em seu 

contexto social. 

Neste contexto, se, por um lado, entendemos poder o conceito de criança mostrar uma 

concepção natural e uma dimensão mais psicológica, devido à sua dinâmica do 

desenvolvimento individual, por outro lado, Sarmento (2007) salienta que a ideia da: 

 
Infância se cristaliza definitivamente, assumindo um caráter distintivo e 
constituindo-se como referenciadora de um grupo humano que não se caracteriza 
pela imperfeição, incompletude ou miniaturização do adulto, mas por uma fase 
própria do desenvolvimento humano. (SARMENTO, 2007, p. 26-28) 

. 

Então, a infância não é uma preparação para a vida adulta, mas uma fase da vida a ser 

respeitada como tal, entendendo-se existirem variações das concepções de infância no interior 

do mesmo espaço cultural, podendo elas inexistente ou entendida de forma diferente em 

outras culturas e sociedades. Suas variações são fundadas na classe social, dentro do grupo 

étnico ou do Estado-nação ao qual pertence, bem como a religião predominante, o nível de 

instrução do povo, entre outras, esclarece o autor. 
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O Trabalho em sala de aula 

 

Nesta perspectiva, para abordar a situação da infância afrodescendente 

contemporânea, relataremos um projeto criado e desenvolvido em uma escola pública de 

ensino fundamental da cidade de Pelotas/RS, onde se trabalha com crianças vítimas da falta 

de políticas públicas e empurradas para o mundo da vulnerabilidade social. As crianças e seus 

pais estão como vítimas, e não ao contrário. 

O projeto intitulado “Semente em Latência: o nativo africano e a infância negra em 

Pelotas” contempla 30 educandos das séries iniciais. Várias das crianças participantes do 

projeto residem em áreas periféricas ou marginalizadas da cidade, especialmente conhecida 

como “zona do Porto”, sendo constantemente vítimas de discriminação, exclusão social e 

pobreza. As dificuldades cognitivas soam como marcas de insucesso escolar das crianças. Por 

isso, o nosso empenho em resgatar a autoestima e valorizar a diversidade cultural do bairro, 

além da integração social desses sujeitos em espaços de fomento à arte e á cultura como 

forma de conquistar a cidadania. 

O projeto visa trabalhar a construção do conhecimento a partir do relato da história de 

africanos, estudantes universitários residentes em Pelotas. Esses acadêmicos, ingressos em 

diversos cursos: medicina, enfermagem, odontologia, biologia, administração, da 

Universidade Federal de Pelotas, chegaram aqui através do Programa Estudantes–Convênio 

de Graduação (PEC-G), estabelecido entre o Governo brasileiro e o de seus países.6 As ações 

do projeto englobam uma série de vivências indo desde o contato com os convidados, até 

desdobramentos do trabalho pedagógico realizado em sala de aula. 

Para tanto, preparamos algumas atividades pensando no resgate da autoestima das 

crianças, através de práticas interdisciplinares pautadas na afetividade e nos valores humanos, 

e na valorização do seu contexto social, incluindo suas casas e o bairro onde vivem. A origem 

étnico-racial das crianças surge nas práticas em sala de aula através de indagações feitas a 

partir da história de suas famílias e do próprio corpo do educando. Contos, citações, músicas e 

representações gráficas, junto com imagens de obras de arte e fotografias dão conta de revelar 

o imaginário da cultura que permeia o contexto escolar dessas crianças. 

O objetivo geral do projeto é explorar com as crianças a ancestralidade dos 

afrodescendentes, rompendo a visão estreita e estereotipada da história da África, enquanto 

                                                            
6 Os acadêmicos são oriundos dos seguintes países: Camarões, Cabo Verde e Guiné Bissau. 
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continente, e com a superficialidade com que é trabalhada a temática do escravizado africano 

no Brasil. Também almeja propiciar a construção do conhecimento a crianças do 4º ano do 

ensino fundamental, de forma transversal e proporcionar a reflexão sobre o sentimento de 

uma sociedade cidadã, onde as diferentes etnias sejam respeitadas em detrimento da 

discriminação. 

A sala de aula onde o projeto é desenvolvido configura-se em um espaço heterogêneo, 

tendo em média 50% de negros e o restante dividido entre brancos e pardos. O respeito ao 

diferente é salientado em uma tentativa de superar o preconceito e a discriminação entre os 

alunos de cor de pele diferente. Visa a sensibilizá-los para o diálogo no qual aceitação do 

outro seja contemplada, pois não desejamos, no projeto, evidenciar uma cor de pele ou um 

grupo étnico-racial em detrimento de outro. 

A metodologia aplicada envolve uma abordagem qualitativa, do tipo cartográfico, na 

qual são experimentados materiais e métodos que visam atender às várias atividades do 

projeto7, enquanto sua modulação é desenvolvida ao longo do percurso realizado. As 

atividades são pensadas de modo a se aproximarem da fruição, produção artística e 

contextualização destas com a realidade analisada. 

A culminação do projeto em andamento ocorre com a presença desses estudantes 

africanos de países como Cabo Verde, Camarões e Guiné-Bissau, que realizam seus estudos 

na Universidade. Elas são convidadas a irem à escola e desenvolverem uma palestra na qual 

são abordadas questões oriundas do interesse das próprias crianças.8 

O trabalho começa com o exercício da escrita de uma carta pelas crianças. Elas fazem 

perguntas sobre o continente africano aos nativos e estes respondem aos interesses e 

curiosidades dos pequenos. Partindo da visita do/a africano/a, desenvolvemos um trabalho de 

arte que se desdobra no conhecimento e aprofundamento da história dessa cultura. Para tanto, 

as obras com a imagem, a música e o fazer artístico através do desenho são fundamentais, 

pois dão visibilidade ao processo. Em última instância, busca o reconhecimento e a 

valorização da criança, enquanto sujeito da história. A produção gráfica da criança é uma 

importante fonte para nossas análises e direcionamento das atividades seguintes. 

 

O aporte teórico 

                                                            
7 As atividades do projeto consistem em produção textual; relato acadêmico; exibição de filmes; música; 
produção artística, entre outras. 
8As demandas das crianças vão desde temas do cotidiano até assuntos envolvendo geografia, história, economia, 
política, cultura e arte. 
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A fundamentação teórica baseia-se em renomados autores e educadores, com destaque 

para Vera Maria Ramos de Vasconcellos e Manoel Jacinto Sarmento Infância (In)Visível 

(2007), pelas pesquisas realizadas sobre fatos históricos e diferentes concepções de infância, 

partindo do ponto de vista infantil para entender os variados modos de ser criança, assim o 

processo de ocultação que a infância vem sofrendo na sociedade ao longo do tempo. 

Elisa dos Santos Vanti (2004) traz contribuições importantes para nosso projeto uma 

vez que revela a face primeva da criança negra em Pelotas. Esta pesquisadora trabalha em 

uma perspectiva histórica, ajudando-nos a pensar nas questões tangenciadoras da construção 

da infância negra no Rio Grande do Sul e, mais especificamente, em Pelotas. Nessa 

perspectiva, é possível estabelecer um paralelo entre a infância do passado e a do presente. 

No campo das artes, destacamos as estudiosas Mirian Celeste Martins, Rosa Iavelberg 

e Marli Meira e Silvia Pillotto. De Martins (1998) trabalhamos com o conceito de expedição: 

passeios feitos com as crianças pelo entorno da escola, com fins exploratórios e com o intuito 

de usar o olhar de descoberta, olhando além do óbvio, entrando em contato com a arte do 

grafitti presente em muros de antigos galpões existentes no bairro. 

Rosa Iavelberg, em O Desenho cultivado da criança, orienta-nos no sentido de uma 

prática artística cultivada e participativa na sociedade, possibilitando ao educando “o 

desenvolvimento da capacidade de criação cultivada, ou seja, alimentada por diferentes 

contextos informativos sobre o desenho” (2008, p.78). Extraímos, da obra de Meira e Pilloto, 

os conceitos de amorosidade, afetividade, corpo e latência. Para estas autoras, “o sensível, as 

percepções e os afetos se autoproduzem num campo de ação mais vasto do que o da nossa 

compreensão, seja ela corpórea ou mental” (2010, p.59). 

Os pensadores Fernando Hernández e Jorge Larrosa Bondia também contribuem para 

o desenvolvimento das atividades. Hernández (2000) incentiva a construção de projetos para 

serem desenvolvidos em sala de aula, como um trabalho pedagógico continuado, possível de 

despertar a compreensão da cultura visual e o pensamento crítico do educando no contexto em 

que este se encontra inserido. Já Bondia, em “Notas sobre a experiência e o saber de 

experiência” (2002), assegura que: 

 
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 
passa não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 
organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já 
observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se 
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passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. (BONDIA, 2002, p. 
21) 

 

Deste modo, procuramos provocar nos educandos, a partir da visitados estudantes 

africanos em sala de aula e de vivências do cotidiano, experiências que façam sentido para 

eles. 

A busca pela manutenção da solidez e do foco nas questões centrais que originaram 

esse trabalho está sempre presente em nossos pensamentos, ou seja, queremos contribuir para 

a conquista da cidadania e da valorização da identidade cultural das crianças. Oportunizando 

lhes, assim, a ressignificação do seu mundo através das especificidades da linguagem artística, 

assim o as necessidades individuais surgidas ao longo das aulas e contribuímos para a 

conscientização, o despertar cognitivo, estético/crítico e o avanço do respeito à diversidade. 

Essa prática possibilita ao docente a construção de novos conhecimentos sobre a 

infância afrodescendente em Pelotas. A partir da interlocução com diversas áreas do saber, 

reforça-se o desejo de seguir o sonho de acreditar em uma pedagogia transgressora das 

amarras do sistema de ensino tradicional. E mais: estímulo dado às crianças vê-las capazes de 

recuperar sua autoconfiança, tornando-as protagonistas de suas próprias histórias, em uma 

perspectiva cidadã. 

Expor, em suas representações gráficas, sonhos e narrativas é um constante trabalho 

das crianças e tem-se revelado uma estratégia de mudança de suas realidades, porque muitas 

vezes essas crianças têm seus direitos de expressão e fala desrespeitada no seu contexto 

social. Tais manifestações acabam abrindo espaços para a materialização dos sonhos e das 

fantasias através das proposições de atividades lúdicas. O ganho estende-se à ampliação do 

repertório artístico. 

Uma proposta marcante que desenvolvemos consistiu no uso de espelho em sala de 

aula. Foi distribuída uma folha A3 para cada criança e um espelho dizendo-lhes que seria 

apresentada a cada uma delas uma pessoa muito especial – nessa situação, seria sua própria 

imagem. A ideia da atividade consistia em analisar o próprio rosto e representá-lo na folha: 

seu autorretrato. Percebemos que 90% da turma não aceitavam sua própria imagem, 

justificando serem feios. Registramos em nossos diários de bordo os sentimentos de 

desconforto surgidos nesse trabalho, apreendendo que suas representações eram feitas com 

pouca expressividade e permeadas pela ideologia da mídia televisiva. 

Moreira (1986), pesquisadora do grafismo infantil, afirma que após cada aula de arte, 

entra-se em contato com parte da história da criança. Esta, quando desenha, constrói também 

um mapa espacial do seu entorno com os vestígios de suas ações. As preferências inf,,..,.antis 
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oportunizam o desenvolvimento de um gestual durante o processo criativo. As marcas 

deixadas são capazes de revelar histórias e dados do seu projeto de trabalho. 

O mesmo autor segue sua explanação, ilustrando serem as crianças normalmente as 

crianças são expressivas e terem gosto pelo desenho, pois querem deixar sua marca no 

suporte, imprimindo uma história. No entanto, existem aquelas que se negam a desenhar para 

não contar suas histórias. Por quê? Nossa prática nos demonstra que, geralmente, as crianças, 

ao viverem em estado de vulnerabilidade social, especialmente esse grupo com o qual 

trabalhamos não se identificam como atores sociais, construtores de histórias.  

A autora elucida que, após uma brincadeira, as crianças deixam pistas capazes de 

serem analisadas e revelarem seus projetos: “e a possibilidade de conhecer aquela criança 

através de outra linguagem: o desenho do seu espaço lúdico. As bonecas sentadas no chão e 

os carrinhos enfileirados falam sobre a criança que os arrumou. Contam sobre seu projeto” 

(1986,p.17).Citando Widlocher (apud Moreira 1986, p.18), a autora destaca que, para 

conhecermos bem uma criança, é preciso saber ouvi-la e saber falar-lhe. 

 

Considerações Finais 

 

Através do projeto “Semente em Latência: o nativo africano e a infância negra em 

Pelotas”, que está sendo desenvolvido em uma escola pública estadual desta cidade com as 

séries iniciais do ensino fundamental. Entramos em contato com os conceitos de infância 

indígena, branca, negra e mestiça, oferecendo às crianças, com este trabalho, a oportunidade 

de transformarem e construírem novas relações de identidade, cultura e pertencimento. Suas 

histórias de vida estão sendo reveladas por intermédio dos desenhos, à medida que o projeto 

avança, bem como seus anseios e questionamentos vêm à tona devido a relação de confiança e 

respeito estabelecida entre todos os envolvidos no projeto. 

Procuramos aplicar, na prática, a Lei 10. 639/03 que favorece a valorização e o 

reconhecimento da cultura africana no contexto escolar, oportunizando as crianças usufruir de 

uma conjuntura social capaz de transcender as condições desfavoráveis nas quais se 

encontram no presente momento e os problemas vigentes relacionados a um preconceito não 

somente sentido na infância, uma vez que pessoas adultas são também vítimas deles. 

À medida que os encontros do projeto avançam e as atividades vão sendo 

desenvolvidas, constatamos demonstrarem que as crianças mais segurança e revelarem suas 

histórias de vida através das representações gráficas e da relação de afeto e acolhimento 

constituído paulatinamente durante o processo vivido pelo grupo. Nossas intervenções têm 
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como pressuposto, uma abordagem de respeito à fragilidade que as crianças trazem para a sala 

de aula, sobretudo pela configuração de nossa sociedade, a que invariavelmente separa em 

grupos os seres humanos como coisas a serem compartimentadas. 

Diante disso, para além de um projeto, esta iniciativa, em uma escola pública estadual 

de Pelotas, trabalha a favor da conquista de diversos valores em crianças negras, brancas, 

pardas etc., respeitando a diversidade cultural, sobretudo no resgate da história das raízes do 

continente africano em nosso país. A partir disso, trabalhamos com um sonho a ser 

paulatinamente construído: a conquista da auto-estima de crianças, bem como levá-las a se 

aceitarem com suas singularidades e características próprias. Esse é o ponto crucial de nosso 

projeto. 
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