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Desde 2003, o Brasil possui uma legislação que tornou obrigatória a inclusão, no currículo oficial, da
temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, com a lei n° 10.639. Posteriormente, em 2008, a lei
n°10.639 foi modificada com a inclusão da questão indígena, através da lei n°11.645. Todo este aparato
legal, em grande medida, foi construído em consequência das muitas lutas políticas travadas pelos
movimentos sociais, especialmente o movimento negro. O que significa dizer que tais avanços não se
deram por uma simples tomada de consciência dos poderes instituídos. Todavia, em que pese tais
conquistas, ainda precisamos avançar muito para a garantia da efetiva implementação destas, não tão
recentes, leis.

Na história da humanidade, vimos ao longo do tempo a consolidação de uma hegemonia da tradição
escrita sobre a oralidade, do conhecimento científico sobre outros saberes e formas de se interpretar a
realidade. Relações de poder e dominação ensejaram este predomínio e fizeram dele meio de sua
manutenção, traduzido na forma de imposições culturais e da consolidação de narrativas históricas.
Deste quadro, decorre a ausência de muitos saberes dos currículos da educação formal, da escola.

Este contexto escolar não está desconectado das relações de poder que possibilitaram a predominância
entre saberes. O binômio modernidade/colonialidade fez emergir um conhecimento com pretensões
universais em detrimento de qualquer saber produzido pelos povos “subalternizados”. Tais processos de
dominação lançaram mão do reconhecimento da superioridade da escrita sobre a cultura oral como parte
da estratégia de dominação e exclusão dos povos originários e tradicionais.

Entretanto, mesmo com a hegemonia da escrita, não se pode desconsiderar a resistência dos grupos
identitários subalternizados que fez com que saberes, provérbios, ofícios, comidas, cantos, contos, lendas
e mitos vencessem este cerco e o tempo para alcançarem gerações posteriores. E o que dizer da língua
portuguesa que falamos hoje? Pois é, totalmente modificada e enriquecida por vozes negras e indígenas.

É disso que estamos falando no projeto pedagógico e nas práticas curriculares da ESCOLAB Boca do Rio
de forma coletiva com alunos e alunas, professores e professoras, coordenação pedagógica e gestores.
Para além do cumprimento da lei, partimos da concepção de que a construção do conhecimento se dá de
forma significativa quando entendemos três questões fundamentais: De onde eu venho? Quem eu sou?
Quais narrativas construo sobre mim?

A história do Brasil que esqueceram de nos contar, as memórias ancestrais que nos atravessam, os
saberes e conhecimentos que são lentes importantes para o entendimento da realidade que nos cerca, de
que maneira a arte se constituiu - ontem e hoje - como meio de resistência e afirmação identitária, as
transformações que alcançaram a língua portuguesa a partir da interação com as muitas línguas
indígenas e africanas.

Enfim, todas estas temáticas estão presentes nas práticas curriculares que ora apresentamos nesta
primeira edição da Revista Ubuntu. E que os valores humanistas e comunitários desta tradição africana
alcancem a todos/as aqueles/as que nos lêem.
 
Boa leitura!
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JOGOS DE RACIOCÍNIO LÓGICO

A história do Brasil que

esqueceram de nos contar...

Por: Profa. Roberta Rodrigues 

Quem descobriu o Brasil? - ”Pedro Álvares Cabral”. Respondemos de forma mecânica, não questionamos
ou refletimos sobre essa simples pergunta. Estamos acostumados a não refletir, a não questionar sobre
os fatos da história do nosso país. Aceitamos o que está escritos nos livros. Mas, será que os livros dizem
tudo? Quem será que escreveu e contou a história do Brasil que está nos livros? Será que existem outras
versões da história que esqueceram de nos contar?

Começamos com a leitura e interpretação de imagens do “Descobrimento” do Brasil com o objetivo de
identificar os indígenas e os portugueses, percebendo os detalhes e levantando hipóteses sobre as
possíveis narrativas dos povos originários do Brasil sobre esse fato histórico.  

Diante de tais questões sem respostas, perguntamos aos alunos o que sabiam sobre o “Descobrimento”
do Brasil e ouvimos uma resposta como a de Felipe - “Os portugueses tinha um caminho destinado para
chegar até as Índias, só que acabou que nesse caminho eles vieram parar no Brasil, que naquela época
não se chamava Brasil. Quando chegaram aqui encontraram pessoas diferentes…” (Felipe Santos de
Jesus - Turma 2).

Uma resposta em coro, decorada dos livros didáticos, sem nenhuma reflexão. A fim de investigar e
estruturar o raciocínio lógico sobre esse fato histórico, por meio de indagações provocamos a reflexão
sobre outras possíveis versões desta história.

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já haviam pessoas morando aqui? Resposta: “Sim”. Se já
haviam pessoas aqui, o Brasil foi descoberto? - Resposta: “Não”. Então, o Brasil foi o quê?   - Resposta:
“Invadido”. Como essas pessoas, que já ocupavam o território brasileiro, receberam os portugueses?
Como essas pessoas contariam a história da chegada dos navios portugueses ao Brasil? Vamos contar
essa história?
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O desfile deste ano de 2019 da Escola de Samba
Mangueira intitulado “História para ninar gente
grande”, foi fonte de inspiração para promover
reflexões e discussões sobre a temática, ao
abordar um novo olhar para a história do Brasil
baseado nas versões de índios, negros, pobres e
mulheres, heróis ausentes dos livros escritos
exclusivamente pelas elites.

“Todos andam rapados até por
cima das orelhas; assim mesmo
de sobrancelhas e pestanas.
Trazem todos as testas, de
fonte a fonte, tintas de tintura
preta, que parece uma fita preta
da largura de dois dedos.”

Todos andavam cobertos até
mesmo atrás das orelhas, assim
mesmo de sobrancelhas e
pestanas. Trazem todos algo que
cobriam os pés, suas mãos
também eram cobertas e de lombo
a lombo eles tinham algo que
resplandecia, tinha olhos claros e
algumas pintinhas na testa.
Paulo Henrique Mascarenhas da Silva -
Turma 4

O encontro dos portugueses com os povos
originários do Brasil, além de ilustrada como nos
referimos acima, foi documentada através de
registros de outra natureza. A carta escrita por
Pero Vaz de Caminha e enviada à corte
portuguesa, por exemplo, documento mais antigo
do nosso país, foi trabalhada com os alunos e um
trecho seu reescrito sob o ponto de vista dos
indígenas. Como os indígenas iriam escrever essa
carta?

A história do Brasil que esqueceram de nos contar...

Observamos com atenção a todos os detalhes,
discutindo sobre a história contada pelo samba
enredo, nas alas, carros alegóricos e os nomes
citados dos heróis desconhecidos do Brasil,  para a
construção de um mural com o depoimento de
cada aluno sobre o que entendeu.

Dando continuidade às reflexões sobre o desfile da
Escola de samba Mangueira, realizamos a leitura
dos textos exibidos no carro alegórico “A História
que a História não conta”, a reescrita da história
sobre Padre Anchieta, Princesa Isabel, Duque de
Caxias, Floriano Peixoto e Ditadura militar, fazendo
uma comparação com os textos apresentados nos
livros. 

“A princesa Isabel fingiu que
era boazinha abolindo a

escravidão, mas na verdade
as lutas que fizeram ela no

aperto assinou a lei Áurea. A
semelhança é que ela assinou
a lei Áurea, mas o que fez ela
assinar foram as lutas e ela
ficou apertada e assinou.

Essa é a versão verdadeira.
João Cabral  Dias e Haniel de Jesus

Brito Santos- Turma 4

Com o intuito de trazer aos alunos informações
sobre a realidade dos povos originários do país,
apresentamos dois mapas,  um com a distribuição
dos povos originários na época do “descobrimento”
e o outro com a distribuição dos  povos originários
na atualidade, onde identificamos e selecionamos
as informações contidas nos mapas,
representando em forma de gráfico. 
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CF:https://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Pero_Vaz_de_Caminha

"Eu achei interessante, porque falou
o que os pesquisadores de História

não contam e também para
relembrar nomes que lutaram por
nós, como Zumbi dos Palmares,

Luiza Mahin, guerreiros que fizeram
tudo por nós, hoje como mulheres e
negros não estariam nas escolas e

em outros ambientes, também
falaram dos índios que

influenciaram na nossa história." -
Kelvin Dantas Santos - Turma 9

CF: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa-dos-Povos-Indigenas-na-Epoca-do-Descobrimento.jpg

CF:https://www.pinterest.pt/pin/339951471871044700/
Fonte: Autoria nossa, 2019.

CF: https://globoplay.globo.com/v/7386631/



No Minecraft, cada grupo criou um mundo com um
mapa (cenário),  semelhante à praia de Santa Cruz
de Cabrália, onde os portugueses aportaram, assim
como avatares (bonecos) das personagens da
história. Por fim, representamos a história
elaborada no Google Sala de aula, no jogo, e
simulamos a luta entres os povos originários e os
portugueses pelo território brasileiro.

A história do Brasil que esqueceram de nos contar...

Você sabia...
O Minecraft é um jogo que utiliza blocos
lógicos para construir mundos com casas,
prédios, montanhas, praias, rios e muito
mais, onde podemos viver diversas
aventuras e ainda desenvolver o
raciocínio lógico e  noções espaciais.

De forma colaborativa, descrevemos a história do
“descobrimento” do Brasil no ambiente do Google
Sala de Aula, onde iniciei a história e cada aluno
deu continuidade, escrevendo um parágrafo. Com
a história finalizada, fizemos as correções e
partimos para a representação no Minecraft.

Face a toda informação e conhecimento adquirido
sobre o “descobrimento” do Brasil e sobre os povos
originários, Armandinho nos provocou a reescrever
esse fato histórico sob a perspectiva dos povos
originários. E que tal, fazer uma versão indígena,
digital e tecnológica da invasão de Pindorama?

Navegamos no site “Povos Indígenas no Brasil”
buscando dados sobre os povos originários na
atualidade como: etnias, línguas, territórios e
outros, para a organização em uma tabela.
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Fonte: Nossa autoria, 2019.

Fonte: Nossa autoria, 2019.

Fonte: Nossa autoria, 2019.

Fonte: Nossa autoria, 2019.

Fonte: Nossa autoria, 2019.

Fonte: Autoria nossa, 2019.

Gráfico produzido pela aluna Monique Evellyn da Silva Santos - Turma 2

Produzido pela aluno Johnny Mejia

dos Santos - Turma 1

Produzido pela aluno David dos Santos S.
Souza de Jesus - Turma 3

Produzido pela aluna Mariana Souza

Conceição - Turma 1

Produzido pela aluno Victor Augusto

Oliveira dos Santos - Turma 4

Produzido pela aluno Luan Monteiro
Pereira - Turma 2



“A vida é cheia de altos e baixos. Provérbios existem por vários motivos,
mas um em especial “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.
Resumindo, [...] às vezes é preciso ser calmo como a água. Provérbios para
mim servem não só para ajudar, mas sim para incentivar.”  - Victor Augusto -
Turma 4  (15 anos).

No eixo Jogos de Linguagem trabalhamos com práticas de multiletramento, ampliando as habilidades de
escrita e de leitura em situações diversas. No primeiro ciclo, nossos alunos foram convidados a
produzirem um Diário como espaço de compartilhamento de experiências e conhecimentos.

Diário: a memória através d� textos
Por: Profa. Vanessa R. Macedo

Jogos de Linguagem

Durante todo o nosso primeiro ciclo, trabalhamos com a valorização da leitura, memória e tradição oral,
destacando a valorização das experiências de vida na construção do conhecimento. Assim, realizamos
uma Oficina em que os alunos confeccionaram seus próprios Diários a partir de materiais que foram
disponibilizados, customizando e dando identidade a eles, como podemos ver logo abaixo:

Victor Augusto, da turma 4, é um aluno que demonstrou grande implicação na escrita do seu Diário. Com
sua autorização, compartilhamos um dos seus escritos:

Diários produzidos pelos alunos.

Ao compartilhar esse relato comigo, ele completou dizendo que “os provérbios servem para incentivar as
pessoas a continuar, mesmo que a pessoa acredite que não vai conseguir” -  Victor Augusto - Turma 4 
 (15 anos).

Fonte: Autoria nossa, 2019.

A proposta com o diário, além de desenvolver e ampliar as habilidades de escrita e articulação de
argumentos e ideias, foi que os alunos construíssem significados para as suas próprias escritas. Assim, a
escrita do Diário se tornou uma atividade permanente durante o Ciclo. Os alunos   compartilharam
memórias, experiências e relatos variados.

Embora houvessem situações em que a escrita fosse livre, ou seja, o aluno podia escrever o que
desejasse, seja compartilhar um relato do seu final de semana ou alguma vivência recente, ou até mesmo
criar uma história, compartilhar seu sonhos, inquietações, também foram criadas algumas orientações
que direcionaram os registros no Diário, voltados para questões sobre o resgate e valorização da
tradição oral, especialmente através de provérbios africanos trabalhados durante o Ciclo.
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O relato a cima foi feito pela estudante Joseane
Queiroz (11 anos, turma 2) que trouxe um momento
de aprendizagem com sua avó, que lhe ensinou
como fazer um feijão. Ela enfatizou a escolha
desse relato pela experiência que sua avó trouxe
por ser indígena e conhecer temperos.

Maristela Gonçalves, 5º ano, 10 anos, da turma 1 (o
que mais gostei de escrever)

Vejamos o relato de Joseane Queiroz, da turma 2,
que escolheu um registro especial para que
pudesse ser compartilhado aqui:

Dessa maneira, nossos alunos compartilharam
situações em que demonstraram valorizar
ensinamentos de pessoas mais velhas, sinalizando
aprendizagens e memórias construídas.

“No diário eu escrevo o
que a professora orienta e

também escrevo umpouco sobre mim.”
(Rayana Karolina Silva,

turma 1,  11 anos)

Diário: a memória através de textos

O registro no Diário se constituiu numa atividade
permanente. A cada final de aula, era destinado
um tempo para que fossem realizadas escritas no
Diário. Além da escrita, alguns alunos gostavam de
desenhar e realizar outras formas de
representação do que desejam deixar registrado
nos Diários enquanto memória.

É importante destacar que durante o nosso ciclo
trabalhamos no eixo Jogos de Linguagem com
provérbios africanos. Os alunos realizaram a leitura
e apreciação de provérbios africanos, apoiando-se
em conhecimentos sobre o tema e as
características do portador, trazendo situações do
cotidiano que revelassem os sentidos dos
provérbios trabalhados em sala.

“Tenho achado uma experiência ótima,
construtiva. No Diário eu falo muito

sobre a minha vida, fatos acontecidos
dentro de casa, coisas que gostei,

coisas que me chateei.” (Paulo
Henrique, turma 4, 14 anos, ).

“Eu escrevo o que

acontece comigo, coisas

da vida que já

aconteceram há anos

atrás” (Aline Santana,

turma 9, 11 anos)

“Eu gostei porque conto daminha vida, minha história econto o que faço no dia a dia”(Thaila Andrade, turma 9, 11anos).

Fonte: Autoria nossa, 2019.

Já Aline Santana, da turma 9, por exemplo, deu um
nome para o seu Diário: Mika. Ela faz referência a
uma personagem de um desenho.

“Gostei mais de escrever
quando fiz uma história
bem divertida. Outra
parte foi quando eu
contei uma história de
mim mesma.”
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Diário: a memória através de textos

No eixo Jogos de Linguagem, fizemos referência ao diário de Carolina de Jesus, trazendo a
versão digital do livro para apresentar um diário que se constituiu como espaço de memórias
e relatos do cotidiano de Carolina.  O seu diário foi um elemento disparador para o trabalho
com a construção do diário em sala de aula.

Dica de Leitura

Ao final do Ciclo, nossos alunos levarão seus
Diários para casa e darão continuidade aos seus
escritos conforme a vontade e desejo deles.
Considero esse processo muito enriquecedor, em
que foram valorizados os processos de autoria a
partir das experiências de vida na construção do
conhecimento, narrando parte da sua história e
estabelecendo relações com saberes construídos
pela tradição oral a partir de provérbios africanos
trabalhados durante o Ciclo.

Importante destacar que o trabalho com
provérbios africanos justifica-se pela centralidade
do trabalho realizado no Eixo Jogos de Linguagem,
no resgate e valorização da história oral dos povos
africanos a partir de provérbios africanos e seus
ensinamentos sobre a memória e história do nosso
povo.

Ao estudar o provérbio   africano “Dizem que
quando a criança saúda os velhos, terá vida
longa.”, os alunos da turma 10, 2° e 3° ano,
produziram desenhos representando o respeito por
pessoas mais velhas. Vejamos os desenhos de José
Gabriel (Turma 10, 7 anos), que desenhou a sua
mãe, e Davi Lima (Turma, 10, 7 anos), que
desenhou seu avô e sua mãe como pessoas mais
velhas que elas mais gostam e respeitam,
respectivamente.

Vejam que sensibilidade e memória compartilhada
por Rayana Teixeira em seu Diário.

Fonte: Autoria nossa, 2019.

O livro "Quarto de Despejo", de Carolina Maria de
Jesus, foi um livro lançado em 1960. Mulher, negra,
mãe solteira de três filhos, catadora de lixo e
moradora da favela, Carolina narra o seu cotidiano
e de outros moradores da favela de Canindé em
cadernos que encontrava nos lixos. De modo muito
realista, suas dores, dificuldades que levava na vida
são narrados no diário, trazendo a condição de
pobreza e fome que levava. 

“Eu gostei de escrever sobre uma coisaque aconteceu na minha vida, o queaprendi com minha avó, porque lembreida minha avó, porque ela marcou muito aminha vida. No momento que eu maisprecisei, ela sempre esteve comigo”(Rayana Teixeira, turma 2, 12 anos)
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A leitura do mundo e a leitura da palavra: pela superação da hierarquia
dos saberes é o tema norteador da ESCOLAB Boca do Rio no ano letivo de
2019. Dessa forma, no Eixo Experimentação Científica, optamos por
construir uma articulação entre o processo de iniciação científica e a
literatura africana e afro-brasileira, partindo do entendimento de que a
iniciação científica deve ser trabalhada e desenvolvida desde a educação
básica, já nos primeiros anos do ensino fundamental I. É importante, neste
contexto, que os(as) alunos(as) se familiarizem com o fazer científico de
forma desmistificada, compreendendo etapas e processos, como se faz
uma pesquisa e escreve um resumo, por exemplo. Seguindo essa
perspectiva, criamos as condições para que os(as) alunos(as)
aprendessem mecanismos de busca para realizar pesquisas mais
eficientes na internet e entendessem que é preciso sistematizar o
conhecimento, que pesquisar não é copiar e colar como costumam fazer,
na maioria das vezes, mas se constitui uma etapa importante para o
processo de construção do conhecimento.

O que é conhecimento científico? Quais seus limites e possibilidades? Em quais lugares ou contextos se
produz ciência? Quem produz ciência? Estas foram algumas das questões que perpassaram todo o
planejamento do eixo de Experimentação Científica na ESCOLAB Boca do Rio, durante o ciclo I. Estes
questionamentos nos conduziram a uma problematização em relação ao modo como o conhecimento
científico costuma ser mais valorizado que outras formas de conhecimento. E, contrários a esta posição, o
que propomos é um diálogo permanente entre as diferentes formas de conhecimentos. Assim, a seguir,
apresentamos o relato de uma prática pedagógica que buscou desenvolver um processo de iniciação
científica a partir da literatura africana e afro-brasileira, buscando atribuir a devida importância aos
conhecimentos tradicionais advindos dos nossos ancestrais, povos africanos e indígenas, transmitidos de
geração para geração.

As Leituras realizadas produziram desdobramentos em investigações que
permitiram aos alunos(as) vivenciarem um processo de iniciação
científica por meio da pesquisa, busca de informações, seleção das
informações, análise e sistematização através da elaboração de resumos.
Por meio da atividade de pesquisa na Internet, criamos a oportunidade
para desenvolver nos(as) alunos(as) uma postura crítica frente às
informações encontradas, e perceber a necessidade de acessar diferentes
fontes, com o intuito de confrontar as diversas opiniões em relação a uma
determinada temática a fim de que pudessem  formular a própria opinião
sobre o tema pesquisado. A seguir, apresentamos uma breve descrição
do caminho que trilhamos:

Deste modo, partimos da leitura de textos de tradição oral como os contos, lendas e mitos africanos e
indígenas. Através destes textos, procuramos identificar os conhecimentos que poderiam ser melhor
aprofundados por meio de pesquisas na Internet. Durante o desenvolvimento destas atividades, os(as)
alunos(as) tiveram a oportunidade de acessar variados tipos de textos e de praticar diversas formas de
leitura, aprendendo que as imagens, geralmente presentes nos textos literários, também podem ser lidas
e interpretadas.

Na trilha do conhecimento
Por: Profa. Sueli Cabalero 

Experimentação Científica13

Fonte: Autoria nossa, 2019.

Acesse aqui o mini guia.

Quadro 1

Mini Guia



Minas de Quilombos
A revista em quadrinhos “Minas de Quilombos” e a entrevista com o professor Rafael Sanzio mencionam
a adoção de plantas e ervas medicinais, como procedimento de cura característico dos povos de matriz
africana e indígena. Aspecto este que representou uma provocação importante para explorarmos
conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas e ervas medicinais e, desse modo, continuarmos
conhecendo as nossas heranças africanas e indígenas.

Posteriormente, em sala de aula, demos continuidade ao trabalho de pesquisa na Internet sobre o uso de
plantas e ervas medicinais, com fins de aprofundar o conhecimento e escrever o mini guia. Neste
momento, foi preciso definir as categorias norteadoras da pesquisa. Assim, optamos por pesquisar o
nome científico, as propriedades medicinais (a ação que a planta tem no organismo), indicações (para
que serve), contraindicação e modos de uso de cada uma das plantas e ervas pesquisadas. Com os
resultados da pesquisa, partimos para a elaboração do mini guia que tem a função principal de garantir
que esse conhecimento tradicional, proveniente dos povos de matriz africana e indígena, continue sendo
difundido entre as gerações. É importante acrescentar que esse trabalho representou um diálogo entre o
conhecimento tradicional e o conhecimento científico, sem a supervalorização de um conhecimento em
detrimento do outro, mas, um constante diálogo. Ao passo que, refletimos criticamente também acerca
do crescimento da indústria farmacêutica e do consumo desenfreado de medicamentos pela população.

Conduziu à percepção de que os
negros africanos que foram

forçosamente trazidos de diversas
partes da África, para serem
escravizados aqui no Brasil,

encontraram no quilombo, de resistir
contra o processo de escravidão e

lutar bravamente pela conquista da
liberdade.

Conduziram a uma investigação
sobre o tráfico de escravos no
Brasil, uma vez que, a história

aborda a venda das irmãs como
escravas.

Propiciou explorar a
influência da cultura
indígena na culinária

brasileira.

Possibilitou uma reflexão sobre a importância
do trabalho em grupo e da colaboração, um
conhecimento valioso não somente para a

sala de aula, mas para a vida como um todo.

Na trilha do conhecimento

Assim, os alunos foram convidados, pela professora, a fazer
pesquisas sobre as plantas e ervas medicinais (quadro 1)
com o intuito de escrever um mini guia (pequeno livro)
sobre tal conhecimento. Durante o desenvolvimento dessa
atividade, convidamos uma pessoa do convívio comum dos
alunos para uma roda de conversa, devido à sua
experiência e conhecimento tradicional sobre o assunto. A
roda de conversa foi intitulada: "Heranças africanas e
indígenas - conhecimentos tradicionais sobre plantas e
ervas medicinais", que ocorreu no auditório da escola.Fonte: Autoria nossa, 2019. 

Roda de conversa com Leila Rejane
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Entretanto, ao passo em que reivindicam uma
harmonia desejada, entre brancos e negros, a
interpretação da canção permite perceber um
certo otimismo, ao tempo em que não toca na
ferida: Se existe racismo de brancos contra negros,
partindo de uma lógica de superioridade racial,
quem o produziu? Se existem desigualdades raciais
na atualidade, de onde elas surgiram? 
 
Enfim, as respostas a tais questionamentos
poderão ser encontradas na leitura crítica dos
processos históricos de colonização e dominação
Ocidental.

Trocando em miúdos, na canção, Paul McCartney,
juntamente com Stevie Wonder, utiliza as teclas do
piano como metáfora da necessária integração e
harmonia racial. Faz uma crítica, ainda que tímida,
ao racismo. “Se as teclas brancas e pretas do piano
podem viver em perfeita harmonia no teclado de
um piano, por que nós, seres humanos, não
podemos?”, questionam eles ao cantar.

Música composta por Paul
McCartney e Stevie Wonder,
lançado em março de 1982. O

título foi inspirado por
McCartney ao ouvir Spike

Milligan dizer "notas pretas,
notas brancas, e você precisa

tocar as duas pra fazer
harmonia, gente!".

Em Cultura Global, as turmas da professora Lúcia Amoedo refletiram sobre as relações étnico-raciais a
partir da canção Ebony and Ivory, de Paul McCartney e Stevie Wonder. Questões como racismo,
desigualdade e preconceito racial, supressão das diferenças puderam ser provocadas e disparadas por
intermédio da música. 
 
Ebony and Ivory - bastante rica em significados com uma bonita mensagem de igualdade e
convivência entre os diferentes - foi explorada com a realização de atividades por intermédio dos
tablets, com foco também na pronúncia e no aprimoramento do inglês.

Ebony and Ivory
Por: Profa. Lúcia Amoedo

Cultura Global

Anota ai.

CF: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ebony_and_Ivory; Acesso em: 03 de junho de 2019.

Professora Lúcia, em sala de aula, com os alunos das turmas 01, 02 e 04

Fonte: Autoria nossa, 2019.
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O Ébano é uma madeira de lei negra e muito resistente, originária de árvores encontradas
principalmente na África e na América. É muito rara e está em extinção, foi muito usada na

fabricação de móveis e de instrumentos musicais como clarinete, flauta transversal, oboé e no
revestimento das teclas pretas do piano.  Já o Marfim é o osso das presas de animais como o

elefante, o hipopótamo, o narval e a morsa. Era utilizado na confecção de esculturas, dominós e
peças de jogos, bolas de bilhar e o revestimento das teclas brancas de piano. Sua extração e o

comércio foram proibidos, pois é uma das principais causas da diminuição da população de
elefantes, especialmente na África. 

CF: http://blog.fritzdobbert.com.br/tudo-sobre-piano/acabamento-das-teclas-do-piano-ebano-marfim-e-novos-materiais/

O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita
harmonia
Lado a lado no teclado do meu piano
Ah, Senhor, por que não a gente?
Nós sabemos que todos são iguais aonde quer
que vamos
Existe o bem e o mal em todo mundo
Nós aprendemos a viver
Aprendemos a dar um ao outro o que
precisamos para
Sobreviver juntos
O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita
harmonia
Lado a lado no teclado do meu piano
Ah, Senhor, por que não a gente?
O ébano e o marfim vivendo em perfeita
harmonia
O ébano e o marfim
Nós sabemos que todos são iguais aonde quer
que vamos
Existe o bem e o mal em todo mundo
Nós aprendemos a viver
Aprendemos a dar um ao outro o que
precisamos para
Sobreviver juntos
O ébano e o marfim vivem juntos em perfeita
harmonia
Lado a lado no teclado do meu piano
Ah, Senhor, por que não a gente?
Lado a lado no teclado do meu piano
Ah, Senhor, por que não a gente?
O ébano e o marfim vivendo em perfeita
harmonia (refrão)

O Ébano E O Marfim
Ebony and ivory live together in perfect
harmony
Side by side on my piano keyboard
Oh, Lord, why don't we?
We all know that people are the same wherever
we go
There is good and bad in everyone
We learn to live
We learn to give each other what we need to
survive
Together alive
Ebony and ivory live together in perfect
harmony
Side by side on my piano keyboard
Oh, Lord, why don't we?
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory
We all know that people are the same wherever
we go
There is good and bad in everyone
We learn to live
We learn to give each other what we need to
survive
Together alive
Ebony and ivory live together in perfect
harmony
Side by side on my piano keyboard
Oh, Lord, why don't we?
Side by side on my piano keyboard
Oh, Lord, why don't we?
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony
Ebony, ivory, living in perfect harmony

Ebony And Ivory

CF: https://www.letras.mus.br/paul-mccartney/78368/traducao.html

Ebony and IvoryQual é a música?

Você sabia...
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EXPERIMENTAÇÃO
ARTÍSTICAO Traço na

Cultura
Indígena Por: Profa. Daniela Menezes 

Nesse contexto, as atividades propostas envolveram a pesquisa e a investigação do universo visual e
imagético dos povos tupinambás e pataxós do Sul da Bahia, sendo que a motivação da escolha   dos
alunos pelo referido tema é justificada pela proximidade regional bem como o contexto em que estamos
geograficamente inseridos.

No eixo de Experimentação Artística, buscamos construir uma trilha que permitisse aos estudantes
ampliar, acessar e compreender o leque de possibilidades presentes nos modos de comunicação.
Para tanto, não desconsideramos a linguagem gráfica alfabética, de fundamental importância para a
comunicação humana e, por isso, destacamos através do ensino de Artes, outros códigos de comunicação
pertinentes às heranças das matrizes étnicas, que constituem o povo brasileiro.
Assim, buscamos ressaltar o grafismo como forma de comunicação inerente às sociedades indígenas dos
Pataxós e tupinambás do território geográfico do Sul da Bahia, salientando que o principal objetivo do
primeiro ciclo de aprendizagem constituiu-se em evidenciar e reconhecer a diversidade sociocultural
presente na cultura indígena.
Desse modo, buscamos mediar as experiências em Artes Visuais através da iconografia,   gravura e
modelagem. Nos primeiros encontros, os alunos acessaram os elementos visuais da cultura indígena e,
após essa pesquisa inicial, perceberam a amplitude e diversidade de etnias existentes no Brasil, o quanto
diverso e singular apresentam-se os aspectos culturais de cada sociedade.
Na proporção que fomos aprofundando as pesquisas, os  estudantes demonstraram a necessidade de
estabelecer um recorte temático, de modo que possibilitasse o aprofundamento dos conhecimentos de
tais singularidades.

Ao delimitarmos um espaço, tempo e grupo étnico, observamos que o grafismo, objeto central de estudo,
manifesta-se em cada organização étnica, com singularidades que funcionam como códigos gráficos,
representativos, do modo de operar cada sociedade indígena.
Partindo dessa premissa,   as produções artísticas desenvolvidas deram ênfase à comunicação gráfica
impressa nos artefatos e pinturas corporais   codificadas nesses elementos. Por isso,  a realização dos
processos criativos artísticos visuais foram mediadas através de releituras e composições decorativas bi/
tridimensionais – estampas, pinturas corporais(grafismos), modelagens, dentre outros.
As composições buscaram entrelaçar os elementos da cultura visual indígena, enfatizando as leituras
desses signos visuais e suas relações com o contexto histórico social e cultural desses povos. Para tal, os
estudantes ao decorrer desse período letivo, vivenciaram experiências artísticas imagéticas, de
reconhecimento simbólico manifestados por meio da leitura visual e organização do traço nessas
comunidades.
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Esse estudo,  também possibilitou aos alunos da Escolab, compreenderem que a comunicação humana,
apesar de oficialmente fundamentada no código alfabético, co-existem em outros modos gráficos
comunicativos, que sustentaram civilizações e ainda representam significativamente a existencialidade
coletiva e individual desses sujeitos.
Nesse contexto, foram desenvolvidas produções nas aulas dos professores, Estefânio Costa e Daniela
Menezes,  do eixo de experimentação artística, utilizando processos de criação, decodificação, leituras e
releituras. As experiências   expressaram e representaram a poética visual do traço, por meio do grafismo,
código de comunicação e representação das sociedades indígenas  aqui pesquisadas.



Esse cenário de possibilidades permitiu o
desenvolvimento de um trabalho que articulou os
principais pilares da aprendizagem propostos na
Escolab: a aprendizagem pela vivência,  a inovação
pedagógica e o uso das tecnologias digitais.

Ao decorrer da trajetória desse estudo a
professora Daniela Menezes, buscou tecer,
conjuntamente com seus alunos, as devidas
análises sobre como está organizado o grafismo
nesses grupos, bem como as simbologias e
representações expressadas através desses
desenhos.

As trilhas da elaboração das criações com os
alunos, estabelecem para além do entendimento
social que cada desenho possui,   uma relação do
corpo como superfície gráfica, articulando
processos criativos,  estéticos, comunicativos e 
 artísticos.
Nessa perspectiva, ao transcorrer das aulas foram
tecidas analogias com as influências presentes nas
representações iconográficas da atualidade, tais
como: na tatuagem em seus símbolos, na
estamparia,  na moda, no design e na Arte de um
modo geral.

O resultado das criações foram apresentadas de
duas formas distintas: através de projeções nos
corpos dos estudantes e em painéis compostos por
um grande mosaico   dos grafismos indígenas. Na
sequência da finalização da atividade, os
estudantes nomearam o painel, arte final, por meio
de uma eleição realizada em sala de aula. Eles
  utilizaram os aportes teóricos das pesquisas
iniciais, no que tange os mitos e lendas estudados.

Numa tempestade de idéias os alunos lançaram
suas propostas de nomes do contexto indígena,
vencendo a proposição de Kelvin Dantas Santos -
Turma 9 que discorreu sobre a lenda do Açaí,
fundamentando a escolha final do nome Iaçã,
originária da palavra Açaí ao contrário.

Mediante os desafios propositivos pertinentes ao
currículo da Escolab, em propiciar aos estudantes
aprendizagens pautadas na experiência,
articulando o conhecimento das tecnologias
digitais, a fim de produzir inovações pedagógicas,
finalizamos as pesquisas e atividades
desenvolvidas, por meio da mostra artística
resultante dos estudos e processo criativos
desenvolvidos acerca da temática do I ciclo nesta
unidade escolar.
Por fim, compreendemos a importância do ensino
de Arte, nesse espaço educativo, como linguagem
responsável   pelo letramento visual, no modo de
pensar criticamente a sociedade, visto que vivemos
num  mundo em que a imagem é fonte cada vez
mais de informação e formação sociocultural.
Assim, ao alfabetizar   visualmente, esses alunos,
eles passam a acessar a Arte compreendendo-a
como expressão máxima dos bens culturais,
expoente do  potencial de uma leitura integral do
universo imagético desses sujeitos.
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Fonte: Autoria nossa, 2019.

O Traço na Cultura Indígena

Fonte: Autoria nossa, 2019.



ENTREVISTA
Prof. Estefânio Costa

Estefânio Costa, professor da Rede Municipal de Educação
do Salvador/Ba desde 2007. Na Rede, atua como

professor de Artes Visuais, na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e na ESCOLAB Boca do Rio no eixo

de Experimentação Artística.

1 - Qual a sua área de formação?

R: Desde muito jovem fui atraído pela  Arte como forma de expressão e comunicação e, por este motivo,
como não poderia ser diferente, optei fazer o curso de graduação em Licenciatura em Artes Visuais na
Universidade Católica de Salvador (UCSAL). Neste período, já tinha a formação técnica em desenho
arquitetônico, o que possibilitou minha  atuação como desenhista técnico, projetista, designer gráfico e
designer de produto em instituições privadas.

2 - O que te levou a abordar a História e Cultura Indígena no seu planejamento pedagógico?

R: Inicialmente, fui provocado por um processo de discussão proposto pela equipe pedagógica e gestora
da Escolab Boca do Rio, que permitiu decidirmos coletivamente, promover o estudo sistemático do
currículo fundamentado nas leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que traz a tona a obrigatoriedade de se
trabalhar a História  e Cultura Afro-brasileira e Africana e Indígena no currículo. Ao longo deste primeiro
semestre, decidimos juntamente com os alunos e colegas do Eixo de Experimentação Artística, focar na
pesquisa dos povos indígenas por entender sua importância para a formação do povo brasileiro. Além
disso, identificamos a relevante aproximação da temática com as questões do respeito e preservação do
meio ambiente e da sustentabilidade. Além das questões éticas, estéticas e culturais do povo indígena e o
seu legado artístico-cultural  e ambiental para o contexto atual de sociedade e o fizemos. Didaticamente,
buscamos explorar o contexto da Arte indígena nas  dimensões das produções visuais, confecção de
artefatos, artesanatos, pintura corporal, produção de materiais artísticos com materiais reciclados, dentre
outros.

3 - Bem, sabemos que os povos originários do Brasil possuem uma diversidade étnica significativa.
Com quais etnias indígenas você trabalhou em sala de aula?

R: A formação do povo brasileiro agrega uma amplitude de grupos étnicos que precisam ser
reconhecidos e valorizados em suas especificidades e diversidade étnico-cultural. Nesse sentido, para
melhor aprofundar a pesquisa com os alunos, em sala de aula, foi necessário fazer alguns recortes. Assim,
foram escolhidos os grupos: Iauanauás, Caxinauás, Caingangue, Kayapó, Tupinambás, Carajás e Tapajós,
Ashaninka, os quais nos trouxeram elementos importantes para a composição dos debates e embasaram
o processo criativo dos alunos. Por exemplo, trabalhamos o artesanato marajoara (derivado da Ilha de
Marajó) que inspirou a confecção de vasos ornamentais a partir de materiais reciclados.
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4 - Em termos de aprendizagem, quais eram seus objetivos para este Ciclo?

R: Nossos objetivos para o Ciclo foram estabelecidos na perspectiva de ampliar o conhecimento  acerca
dos povos indígenas, respeitando  as suas  manifestações artísticas e culturais, observando como se
estabelece a relação entre esses povos e o meio ambiente. Desta forma, buscamos junto aos estudantes,
ampliar o entendimento acerca da organização dos povos indígenas por meio da pesquisa. Para isso,
 buscamos ampliar a compreensão dos diversos modos de comunicação humana e da  apropriação dos
elementos presentes nas composições indígenas a partir da observação da natureza e da interação com
o meio ambiente.



5 - Agora que chegamos ao final do primeiro ciclo de aprendizagem, qual a sua conclusão quanto aos
resultados alcançados?

R: Os alunos foram capazes de ampliar a compreensão sobre os conteúdos explorados de forma
satisfatória, demonstraram o entendimento acerca das abordagens antropológicas, da visão sobre o
legado e contribuições artísticas dos povos estudados. As  experimentações desenvolvidas  através das
oficinas na construção dos artefatos evidenciaram  através de seus resultados uma parte significativa das
aprendizagens adquiridas ao longo do primeiro Ciclo da ESCOLAB Boca do Rio. Observei uma
interessante entrega em algumas atividades, por alguns discentes, a exemplo da construção e
acabamentos dos vasos, além do nível de percepção e construção dos painéis tangram. O detalhe em
busca da perfeição, o melhor a se oferecer, nos deixa por demais recompensado, o que valida nosso
esforço em busca do aprendizado.
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Galeria de Fotos

Fonte: Autoria nossa, 2019.

Entrevista com Prof. Estefânio Costa



Antes de perceber os blocos afro-brasileiros como
atrações carnavalescas, os percebemos como
grupos que contam a história de nossa mãe África,
e fazem isso através da arte: nas músicas, nas
batidas dos instrumentos, nas vestes, nas pinturas
corporais, entre outros. E foi a partir desse
entendimento que a professora Jane Lima do Eixo
cultura Global promoveu estudos com seus alunos
das séries finais do Ensino Fundamental sobre
esses grupos. Também foram estudados os
antigos reinos e impérios africanos com o intuito de
conhecer a riqueza mineral e cultural que existiam
e ainda existem neste território.

O cinema também tem fundamental importância
nessa busca por conhecimento, e os filmes
escolhidos com esse propósito foram “Black
Panther” (Pantera Negra, da Marvel) e “Mandela –
Longo Caminho para a Liberdade”. O primeiro
levanta várias questões relevantes nessa trajetória
de autoafirmação, luta contra o racismo e exclusão
social. E essas questões foram percebidas e
debatidas pelos alunos. “Pantera Negra” não é
somente um filme de ação com o intuito de
entreter, ele traz também toda uma discussão
sobre os direitos dos afrodescendentes e das
mulheres, faz provocações sobre a falta de
visibilidade da história e cultura do continente
africano, pois a mídia normalmente só fala dos
pontos negativos da África, negligenciando a
riqueza de diversidade desse continente incrível.

“O filme Pantera Negra é o únicofilme que coloca os negros emdestaque, inclusive a maiorparte do elenco é feito denegros e também valoriza acultura africana com os negroscom riquezas e em grandedestaque.” (Esdras, 8º ano)

“A exibição do filme “Mandela – Longo Caminho
para a Liberdade” foi com o intuito de discutir a
respeito das situações semelhantes vividas pelos
negros da África do Sul com os negros brasileiros,
ainda que, no Brasil, essas situações acontecem
mais sutilmente do que as vividas pelos sul-
africanos nesta época.

Como não poderia faltar musicalidade, foram
trabalhados o rap “Carta à Mãe África”, do rapper
brasiliense Gog. Essa música denuncia os maus-
tratos e descasos sofridos pelos africanos
escravizados e seus atuais descendentes. E foi
trabalhada também a música “Am I Wrong”, de
Nico & Ninz. Os dois cantores nasceram na
Noruega, mas são descendentes de africanos e
nessa música de estilo afrobeat (combinação do
jazz, highlife e ritmos originalmente africanos), eles
trazem, a partir da letra e do clipe,
questionamentos sobre a forma que pensamos e
agimos, mostram a necessidade de termos senso
crítico e não se deixar influenciar pelas opiniões
alheias, inclusive das mídias. A canção traz um
sentimento de resistência como podemos ver nos
seguintes versos:

“Am I wrong for thinking out the box from where I
stay?” (Estou errado por pensar fora da caixa da
qual eu estava?).
“Am I wrong for saying that I choose another way?”
(Estou errado por dizer que escolhi um outro
caminho?)
“If one thing I know, I'll fall but I'll grow” (Se tem
uma coisa que eu sei, eu vou cair, mas eu vou
crescer)
“Now am I wrong?” (Agora estou errado?)
“For trying to reach the things that I can't see?” (Por
tentar alcançar as coisas que eu não posso ver?)

“[...] Além de mostrar a

cultura africana também

mostrou como é lindo o país

esquecido do mundo porque

a África é um país incrível.

[...]” (Enzo, 8º ano)

Em suma, percebemos que conhecer
verdadeiramente nossas origens é termos
consciência de nós mesmos, de nossos direitos e
deveres na sociedade atual e entender a
importância de lutarmos por nossos sonhos.

ARTE COMO MEIO DE
RESISTÊNCIA E DENÚNCIA

Por: Profa. Jane Lima

Cultura Global e Jogos de Linguagem
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Fonte: Autoria nossa, 2019.



Você sabia...
A abolição da escravidão no Brasil foi consequência da luta dos movimentos abolicionistas de resistência, e
sobretudo, da luta e resistência do povo negro. Mesmo após a formalização do fim da escravização de africanos e
seus descendentes, em 1888, várias políticas públicas foram desenvolvidas, pelo Estado brasileiro, com o intuito
de aproximar, mais ainda, o país de um ideal de nação europeia, ou seja, embranquecido e distante do continente
africano.
As consequências desastrosas dessa estratégia configuraram o surgimento do atual Racismo Estrutural. Nós, bem
sabemos, que este ideal de país embranquecido e centrado numa matriz europeia não se sustenta, pois o Brasil é
o produto da significativa contribuição de diversos povos. Um bom exemplo disto é a língua portuguesa oficial que
falamos por aqui, que é bem diferente da língua falada em Portugal, país europeu. A interação do português de
Portugal com as muitas línguas africanas e indígenas produziu uma língua diferente.
E aqui destacamos a interação da língua portuguesa com as línguas negro-africanas angolana, iorubá, ewe-fon ou
mina-jeje. A seguir, uma ilustração com algumas das muitas palavras que utilizamos no dia a dia e que são fruto
desta interação linguística.

CASTRO, Yêda Pessoa de. Marcas de Africania no Português Brasileiro. Africanias.com, Salvador, n. 1, p. 1-7, 2011. Disponível
em: <http://www.africaniasc.uneb.br/pdfs/n_1_2011/ac_01_castro.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2019.
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No último dia 25 de maio, cerca de 120 crianças e
adolescentes matriculados/as na Escolab Boca do
Rio participaram de oficinas de arte e comunicação
conduzidas por integrantes do Grupo de Pesquisa
Rede ao Redor, vinculado ao Instituto de Artes
Ciências e Humanidades da Universidade Federal
da Bahia (IHAC/UFBA). A ação teve como objetivo
estreitar - a partir das narrativas de cada
estudante - os laços de conhecimento sobre nossa
herança cultural africana.

As atividades foram organizadas e pensadas a
partir do tema que norteia o ano letivo da Escolab
Boca do Rio: “A leitura do mundo e a leitura da
palavra: pela superação da hierarquia dos
saberes”. Tema esse que, dividido em três ciclos,
formam o planejamento pedagógico de 2019. A
proposta é enfatizar as contribuições artístico-
culturais, filosóficas e científicas dos povos
africanos e indígenas na formação da sociedade
brasileira. O que é feito a partir das práticas
pedagógicas, do uso de tecnologias digitais/sociais
e dos códigos territoriais do bairro. As ações são
respaldadas pelas Leis n°10.639/2003 e 11.645/2009.

Em termos gerais, a Escolab é um modelo pioneiro
de escola-laboratório implementado na capital
baiana. Além da Boca do Rio, há mais duas
unidades na cidade, ambas no Subúrbio
Ferroviário. Em termos específicos, a prática na
Escolab Boca do Rio é sustentada por três pilares:
aprendizagem pela vivência, inovação pedagógica
e uso das tecnologias digitais.

A atividade realizada pelo Rede ao Redor integra
um dos eixos de atuação do grupo que é
aproximar a universidade dos outros espaços de
produção de conhecimento, como escolas públicas,
coletivos culturais, movimentos sociais, entre outros
polos de construção de saberes. O Rede ao Redor
é formado por estudantes de graduação e pós-
graduação; professores universitários; ativistas
culturais; educadores e comunicadores populares
e, entre as suas ações, também produz uma
Cartografia dos Coletivos Juvenis de Arte e
Comunicação de Salvador. Mais de 100 coletivos
em diversos bairros da cidade já foram mapeados
pelo Rede.
A intervenção feita na Escolab foi pensada a partir
dos textos trabalhados pelo grupo e a partir de
uma conversa prévia com o coordenador
pedagógico da escola que apresentou ao Rede a
proposta pedagógica que estão desenvolvendo.
"Nosso projeto pedagógico é inspirado na
pedagogia de projetos e na educomunicação. De
modo que, cada ciclo de aprendizagem é orientado
por um tema que conduz cada processo de
desenvolvimento das aprendizagens ao longo do
ciclo e os produtos finais. Neste ciclo, a
ancestralidade esteve no centro dos nossos
estudos. E a parceria com o Rede ao Redor se deu
por essa proximidade conceitual e de ideias",
explicou Ari Xavier.

OFICINAS

REDE AO REDOR: CONHECENDO MINHA HISTÓRIA, ARTE E
COMUNICAÇÃO

Por: Danielle Santos e Bruna Hercog

De acordo com informações do coordenador
pedagógico e vice diretor, Ari Xavier, a Escolab
Boca do Rio amplia a jornada pedagógica dos/as
estudantes matriculados/as na Rede Pública
Municipal de Ensino do Salvador, de modo que
podem acessar um currículo especial cuja
abordagem do conhecimento se dá numa
perspectiva multidisciplinar. Os/as as estudantes
cursam um turno na escola regular e o outro na
Escolab.

Rede ao Redor

 Bruna Hercog, Alana Barbosa, Ana de Moraes e Danielle Santos.

Integrantes do Grupo de Pesquisa Rede ao Redor, vinculado ao Instituto de Artes Ciências e Humanidades da Universidade Federal da
Bahia (IHAC/UFBA). Contato: redeaoredor@gmail.com
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OFICINAS
A proposta da ação do Rede foi destacar e contar histórias, compartilhar experiências e falar sobre
ancestralidade para os meninos e meninas. As oficinas oferecidas foram: Bonecas Abayomi e
entendimento sobre seu significado histórico e cultural para as populações negras, conduzida por Alana
Barbosa e Ana de Moraes; Escrita poética e Livros Cartoneros, facilitadas por Danielle Santos e Bruna
Hercog e Rádio, sob o comando de DJ Branco.
Na oficina de Abayomi, as crianças tiveram a oportunidade de debater sobre o processo de
escravização das populações negras trazidas de África ao Brasil a partir da construção de bonecas
feitas com um tecido preto, fitas e retalhos coloridos. "A construção das bonecas instigou meninos e
meninas a criar com as mãos rios de significados. Reverenciei profundamente por ali estar e sentir a
queima roupa nossa oralidade ancestral garantida por e para as próximas gerações. A revolução
silenciosa da cultura está feita!", relatou Ana de Moraes que esteve com Alana Barbosa na oficina de
Abayomi. Alana destacou o quanto as crianças demonstraram conhecer de forma crítica a história que é
contada sobre a escravidão no Brasil: "Para a minha, para a nossa alegria, as crianças que participaram
da oficina de bonecas abayomis estavam afiadas! Sabiam tudo, inclusive a substituição da palavra
“escravo”, para o termo mais adequado ‘escravizados’ quando faziam alguma afirmação".

Na oficina de rádio, os/as estudantes tiveram a oportunidade de entender como funciona a
comunicação em programas de radiofônicos, a tecnologia utilizada e a magia por trás desse aparelho.

Já na oficina de escrita, os/as estudantes foram convidados a tecer
conhecimentos que partem das suas narrativas pessoais para produzir
textos que compuseram os livros cartoneros - feitos com papelão -
produzidos durante a oficina. “Foi interessante perceber que as
narrativas das crianças estabeleciam conexões com os assuntos
discutidos pelos professores da escola, como a questão da valorização
da identidade negra, por exemplo”, destacou Danielle Santos, uma das
facilitadoras.
Para Bruna Hercog, a oficina teve o objetivo de despertar o desejo
pela escrita, o que muitas vezes é uma grande barreira para as
crianças e adolescentes. “Eles se permitiram escrever porque
perceberam que ali não tinha certo ou errado, bom ou ruim, o que
importava eram suas narrativas, suas histórias de vida, suas formas de
estar no mundo. Ao final, com o livro pronto, foi muito bonito perceber
nos olhares e nos depoimentos o orgulho de estarem no livro. Eles e
elas se reconheceram como autores e autoras das suas próprias
histórias. E isso é muito potente!”, ressaltou Bruna que assume
atualmente, juntamente com o professor Carlos Bonfim, a
coordenação do Rede ao Redor. Assim, livros cartoneros, bonecas
abayomi e exercícios radiofônicos foram os caminhos encontrados
para despertar entre as crianças e adolescentes o gosto pela sua
própria história, para que “histórias únicas” que estigmatizam as
periferias não sejam mais reproduzidas e outras vozes-potências
possam ecoar.
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Ping Pong

1 - No ano letivo de 2019, o tema norteador da ESCOLAB Boca do Rio  é “A leitura do mundo e a leitura
da Palavra: pela superação da hierarquia dos saberes”, qual a relevância pedagógica e sociocultural
da abordagem deste tema?

R: Nas últimas décadas, sem dúvida, as discussões sobre o potencial pedagógico   da Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC),   impulsionadas pelo conceito de “Sociedade do Conhecimento”,
alcançaram posição de destaque nas discussões educacionais, cujo o cerne circunscrevia  inovações nas
diversas formas de aprender.   Em associação a esta conjuntura, considerando a supremacia hierárquica
e disciplinar que, infelizmente, organiza o processo de escolarização e socialização “formal” do
conhecimento,   a importância da leitura em certa medida, foi considerada obsoleta. Em suas diversas
acepções, sobretudo como interpretação histórica/política e prática social, a leitura do mundo e da
palavra ficou em planos secundários, em termos de processo pedagógico. Possíveis consequências destes
processo vão desde o aumento do número de analfabetos funcionais até a proliferação das fake news.
Dentro desta perspectiva, abordar este tema, a partir dos aspectos que envolvem ancestralidade,
territorialidade e tecnologias digitais/analógicas, a partir do registro formal e oral, é devolver à Educação,
mesmo que em termos localizados,  o seu papel de crítica, empoderamento e construção de Cidadania.

2 - No Brasil, existem notórias dificuldades à implementação das leis n° 10.639/03 e 11.645/08, que
instituiram a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial, da rede de ensino, da temática História
e cultura afro-brasileira e indígena. Enquanto diretor de uma escola da Rede Pública Municipal de
Ensino do Salvador, como você vivencia e dribla estas dificuldades?

R: No Brasil, existe uma abordagem extremamente irreal em relação ao racismo. Muitos acreditam que
vivemos numa espécie de “democracia racial”. Isto invisibiliza e/ou desqualifica as denúncias de práticas
discriminatórias, sobretudo, as racista. Nossa estrutura social e política, infelizmente, em pleno século XXI,
se organiza, em termos educacionais a partir deste mito. A crença de que no Brasil existe uma  pacífica e
harmônica  convivência entre paradigmas que favorecem a dominação e aniquilação do povo negro e
indígena, a partir de políticas de branqueamento populacional, e movimentos de resistência repercutem
negativamente nas escassas Políticas Públicas de combate a discriminação. Em decorrência disso, do
ponto de vista geral, temos a falta de cobrança, quanto a implementação da lei e escassez de formação,
socialmente referenciada, em relação à sua aplicação. A partir das reflexões proporcionadas pela Rede
Pública Municipal de Ensino do Salvador, como diretor, acredito que não devemos driblar, mas sim fazer
cumprir a lei.

3 - Considerando os alunos da ESCOLAB Boca do Rio, o perfil e localização territorial deles, quais
impactos já são perceptíveis na vida deles a partir de todas estas vivências e aprendizagens na
escola?

com Prof. Miguel Dourado

R: A Escolab Boca do Rio tem sido alvo de diversas matérias em função do sucesso do seu Projeto
Pedagógico diferenciado. São muitos os relatos de Alunos e Responsáveis sobre como aprenderam mais,
como estão ajudando em casa, como melhoraram sua aprendizagem na escola regular, como mudaram
de comportamento. Todavia, perceber que estamos influenciado os alunos a construírem Projetos de Vida
e planejar a conquista de um futuro melhor é o melhor resultado de todas as vivências e aprendizagens
na escola, pois significa que estamos favorecendo novas leituras do mundo e da palavra mundo.
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Diversão
JOGOS DO 7 ERROS

CAÇA PALAVRAS

RACIOCÍNIO LÓGICO

Resposta: Gustavo / mochila no braço de Ester / livro na mão de Israel / livro pequeno em cima da mesa / fone de
ouvido de Pedro / óculos de Alana / camisa de Igor
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Resposta: E

Resposta: Um triângulo e a formar a letra N.

Resposta: São trigêmeos.

Resposta: Letra D, sexta

Fonte: https://www.matematicagenial.com
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