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Editorial
A Revista Inculturação é uma ferramenta de formação e
informação desenvolvida pela Inspetoria São João Bosco
– ISJB, através da Comissão Inspetorial de Inculturação do
Carisma e com a participação de colaboradores das diversas
unidades. Aqui você encontra textos produzidos por especialistas, ensaios sobre salesianidade, religiosidade popular
e outros, mas sobretudo, vai ter acesso às ações afirmativas
desenvolvidas pelas unidades, em consonância com a Política Institucional de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e de
Gênero. Tivemos, inclusive, alguns projetos reconhecidos e
premiados pela sociedade civil.
Lançada na semana em que comemoramos a Consciência
Negra no Brasil, essa edição da Revista, assim como as edições anteriores, quer expressar o nosso compromisso com
o povo brasileiro, de modo especial com a juventude negra,
que ainda experimenta o racismo nosso de cada dia e, neste
contexto, vê limitadas as suas oportunidades de viver e sonhar.

Cleuza Pereira dos Santos

Equipe de Redação
Beatriz Mateus Pereira
Guilherme Tell Barbosa Silva
Gleuso Damasceno Duarte
Ir. Manoel de Souza Santos

Revisores
Alessandro Faleiro Marques

Publicamos este número da revista enquanto comemoramos
25 anos de reflexões sobre como inculturar o carisma salesiano nos diversos contextos e lutamos pela valorização da
vida, em toda a sua riqueza de manifestações. As discussões
empreendidas em torno dessa temática têm subsidiado ao
longo do tempo a ação educativa, para que realize de modo
cada vez mais frutífero a Pastoral Juvenil Salesiana, esse jeito
peculiar de cuidar dos jovens olhando-os nos olhos, reconhecendo sua história, valorizando sua vida.

Gleuso Damasceno Duarte

Projeto Gráfico
Lídia Batista Corrêa

Secretaria de Comunicação
Inspetoria São João Bosco

Agradecemos a todos que colaboraram para esta publicação e esperamos que a presente edição contribua para o
fortalecimento da nossa reflexão em torno da promoção da
igualdade étnica, racial e de gênero para que possamos estar
juntos na luta pela eliminação de todas as formas de discriminação e preconceitos.

Beatriz Mateus Pereira
Irmão Manoel de Souza Santos

2

Sumário
Expediente................................................................2
Editorial....................................................................2
Projeto Inculturarte...................................................4
Ações de inculturação...............................................7
Projeto “Oficina de Turbante”...................................8
Colégio Dom Bosco de Araxá.....................................9
Riqueza cultural......................................................10
Capoeira.................................................................11
Entrevista: Maria Mazarello....................................12
História de vida.......................................................13
Depoimento: Jocilene Santana................................14
Palavra de especialista I..........................................14
Palavra de especialistas II.......................................18
Mês da Consciência Negra......................................22
Religiosidade popular..............................................23
Ensaio de Salesianidade..........................................25
Livros literários.......................................................28
Livros acadêmicos...................................................28
Filmes e vídeos on-line............................................29
Sites.......................................................................29
3

Projeto Inculturarte

Cesam-GO

Desde 2013, foram realizadas diversas ações por meio do Projeto
Inculturarte, desenvolvido no Cesam, que visa a trabalhar com os
adolescentes e jovens atendidos a política institucional de promoção
da igualdade racial e de gênero. Entre os principais objetivos estão
promover ações educativas e preventivas que fomentem cidadãos
que desenvolvam a capacidade de sociabilidade sem preconceito e
discriminação, seja por etnia, gênero ou crença, respeitando a diversidade multicultural existente. Também contribui com o combate a
práticas racistas e sexistas existentes nos ambientes de formação e
trabalho, observando suas crenças e valores. Outra meta é despertar nos adolescentes, jovens, educadores e na família a importância
de desenvolver ações voltadas para a conscientização nos aspectos
sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos da comunidade
afrodescendente, consolidando, assim, a prática da missão salesiana.
“A vivência cotidiana deste projeto nos proporciona partilhar
conhecimentos entre educandos e educadores numa ‘roda viva’
de experiências”
Rosângela Rodrigues, gerente socioeducativa-pastoral
Sabemos que existem políticas públicas direcionadas à população
afrodescendente, como o Estatuto da Igualdade Racial,1 o Plano Juventude Viva2 e os conselhos municipal e estadual de Promoção da
Igualdade Racial, como órgãos de controle social que visam a acompanhar, fiscalizar e monitorar as políticas e as ações desenvolvidas
para a inclusão de fato desta política. Partindo desse pressuposto,
o Projeto Inculturarte propõe não somente trabalhar a identidade
racial dos adolescentes e jovens atendidos pela instituição, mas despertar neles a necessidade de se autorreconhecerem como agentes
de mudança e de transformação partindo de sua origem étnico-racial.

A Comissão do Projeto Inculturarte3 busca promover e consolidar
as ações, seja no espaço institucionalizado, seja nas ações externas,
para que sirvam de embasamento teórico e prático na conscientização do público atendido pela unidade social, visando, por meio de
informações e medidas educativas, a conscientizar sobre o conhecimento de seus reais direitos, como uma população marginalizada e
excluída da sociedade, e que, em tempos atuais, ainda sofre a discriminação racial em diversas formas, seja num processo institucionalizado ou pela intervenção policial.

Ações realizadas em 2016
Uma das ações realizadas pelo Projeto Inculturarte 2016, por meio
da Comissão de Inculturação Local, tem sido acompanhar as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, por meio de representação institucional, buscando
contribuir para a execução da política no Município de Goiânia-GO
e ações na unidade social, de modo que sejam periódicas, com atividades internas e externas. Têm sido realizados encontros formativos com os educadores e com os adolescentes e jovens por meio
da formação étnico-racial que contempla temas como “O racismo
institucional” e “O extermínio da juventude negra”.
“Promover a formação continuada dos educadores é uma das
prioridades deste projeto, pois estes têm um papel fundamental
na construção sociocultural dos adolescentes e jovens, oportunizando a inclusão dos grupos sociais excluídos, marginalizados e
vulneráveis.”
Cleyton Souza, instrutor
A III Formação Continuada com os Educadores, que integrou as equipes do Colégio Salesiano Ateneu Dom Bosco e do Cesam. Abordou o
“Racismo institucional”. Segundo o Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional, seu conceito foi definido pelos ativistas integrantes
do grupo Panteras Negras, Stokely Carmichael e Charles Hamilton,
em 1967, para especificar como se manifesta o racismo nas estruturas de organização da sociedade e nas instituições. Para os autores,
“Trata-se da falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura
ou origem étnica”.4 A formação teve o objetivo principal de que, pela
percepção da política de atendimento, no ambiente educacional, de
formação ou de trabalho, possa-se detectar e identificar as situações
ocorridas com crianças, adolescentes e jovens atendidos no Colégio
Ateneu e no Cesam.
Este encontro com a participação da professora Ana Rita Marcelo
de Castro, que, com sua vasta experiência como ex-secretária de
Promoção da Igualdade Racial de Goiânia e atual coordenadora do
NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas) da Faculdade Alfredo Nasser, fez uma rica explanação pontuando que “se faz
necessário um diagnóstico, com seus indicadores e suas estratégias,

1
Identificado como a Lei 12.288/2010, o Estatuto é um documento que traz ao mundo jurídico o instituto das ações afirmativas. Representa um importante avanço no que se refere às
políticas de igualdade racial para a população negra.
2
É uma iniciativa do governo federal, coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República (SG/PR), e pela Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). O plano reúne ações de prevenção para, por meio da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre
15 e 29 anos, reduzir a vulnerabilidade de jovens negros a situações de violência física e simbólica.
3
Padre Geraldo Adair da Silva, teólogo e psicólogo, atualmente exerce a função de diretor no Colégio Salesiano Ateneu Dom Bosco e no Centro Salesiano do Menor de Goiânia (Cesam-GO). Rosângela Cruz Ferreira Rodrigues, pedagoga e pós-graduada em Educação, exerce a função de gerente socioeducativa e pastoral no Cesam-GO. Rosana Cristina Santana
Santos, assistente social, pós-graduada em Direito da Criança e do Adolescente, exerce a função de articuladora social no Cesam-GO. Vanessa dos Santos Silva Rodrigues, pedagoga e
pós-graduanda em Educação Social, exerce a função de supervisora da aprendizagem no Cesam-GO. Gabriella Cordeiro de Paula, graduanda em Pedagogia, exerce a função de auxiliar
administrativa no Cesam-GO. Cleyton Ferreira de Souza, graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas, exerce a função de instrutor no Cesam-GO. Jéssika Silva Gomes, graduanda
em Educação Física, exerce a função de instrutora no Cesam-GO. Rodrigo Rosa de Souza, psicólogo, exerce a função de instrutor no Cesam-GO.
4
CARMICHAEL, S.; HAMILTON, C. Black power: the politics of liberation in America. New York: Vintage, 1967, p. 4.
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fortalecendo o compromisso da instituição com o enfrentamento
do racismo institucional, vivido no cotidiano da população negra no
Brasil”. Ela ressaltou também a importância da política da igualdade
racial aos atendidos das obras salesianas e para toda a comunidade
socioeducativa.
Pela representação no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), foi possível a parceria efetiva com a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, em conjunto com
a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas
(SMDHPA), com ações que contemplam assuntos ligados à temática
racial. Dessa forma, pôde ser desenvolvida, a IV Formação Continuada Étnico-Racial com os adolescentes e jovens do Cesam, com a presença de diversos parceiros representando a Universidade Federal
de Goiás (Anna Benite),5 a Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(Jandira Sodré),6 a Secretaria Municipal de Cultura de Aparecida de
Goiânia/Pastoral da Juventude do Meio Popular/PJMP7 (Redelson
Tomaz da Silva),8 a Faculdade Alfredo Nasser (Ana Rita Marcelo de
Castro)9 e a SMDHPA (Dilmo Luís e Arilene Martins).10
“Participar como representante institucional no Compir tem
contribuído para desenvolvermos ações internas e externas,
além de proporcionar o acompanhamento e o monitoramento
das políticas públicas voltadas para a questão étnico-racial do
Município de Goiânia.”
Rosana Santos, articuladora social

Para essa formação, foi escolhido o tema “O extermínio da juventude negra”. O assunto é muito debatido nos movimentos sociais,
na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e pauta constante do
Compir.11
O objetivo principal foi discutir e analisar com os aprendizes a morte sumária de adolescentes e jovens negros no Brasil, em especial
no estado de Goiás, com destaque para os Municípios de Goiânia e
Aparecida de Goiânia, onde se apresenta um dos maiores índices de
homicídios e que todos os dias se destacam nos jornais e revistas da
região. No ano de 2012, morreram no Brasil 42.416 pessoas vítimas
de arma de fogo. Em média, são 116 mortos por dia. Desse total,
94,5% foram mortes por homicídio. Na análise por idade, verifica-se
que 59% dessas vítimas estavam na faixa etária entre 15 e 29 anos. É
o que consta do Mapa da Violência, divulgado pela Unesco em maio
de 2015, num levantamento que vai até 2012.
“A questão da igualdade não é favorável e está longe de ser justa.”
Bianca Gabrielli Rodrigues Fogaça, Turma 95
“A sociedade estabelece padrões de aparência e cor, quem está
fora deles é excluído e maltratado.”
Kayla Crystina Moreira da Silva, Turma 118

5
Pós-doutora em Educação pela University College London; doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); mestra em Ciências (Química Inorgânica). Atualmente é professora associada e coordenadora do PIBID Química da Universidade Federal de Goiás (UFG); ativista do Grupo de Mulheres Negras Dandara do Cerrado e coordenadora da
Rede Goiana Interdisciplinar de Pesquisa em Educação Inclusiva-1 RPEI; membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e da Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino
de Ciências; assessora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás.
6
Doutora em História pela Universidade de Brasília; mestra em Ciências da Religião pela Unesp; especialista em Educação e graduada em Teologia e História; professora de Teoria da
História da África no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; coordenadora do Programa de Estudos e Extensão Afro-brasileiro da PUC Goiás; presidenta do Conselho Estadual de Igualdade Racial de Goiás.
7
Pastoral da Juventude do Meio Popular.
8
Superintendente municipal de Cultura de Aparecida de Goiânia-GO; gestor de cultura; especialista em Políticas Públicas.
9
Mestra em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás; graduada em História pela UFG; coordenou o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas)
da Faculdade Alfredo Nasser; conselheira do Conselho Estadual da Mulher de Goiás; assessora da Pastoral da Juventude do Meio Popular; integrante da Coordenação da Marcha das
Mulheres Negras de Goiás; integrante do Fórum Goiano de Mulheres; dirigente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (Sinpro-GO).
10
Dilmo Luís Vieira: gerente de Apoio às Vítimas de Preconceito; pós-graduando em História e Cultura Afro-brasileira e Africana (UFG); pós-graduado em Docência do Ensino Superior
(Fabec). Arilene Martins de Souza: gerente de Articulação Política e Eventos; graduanda em Serviço Social (Universidade Anhanguera Uniderp); graduada em Filosofia; especialista
em Educação Ambiental; presidenta do Centro de Formação Assessoria e Pesquisa em Juventude/Cajueiro. Ambos servidores da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas
Afirmativas de Goiânia-GO.
11
Tem por finalidade colaborar com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas e com a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial (Supir) na elaboração
e no desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra e em outros segmentos étnicos da população brasileira, com o objetivo de combater
o racismo, o preconceito, a discriminação, a xenofobia e reduzir as desigualdades raciais nos campos econômico, social, político e cultural.
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Por meio dos núcleos de pesquisa de universidades e organizações
não governamentais que trabalham a questão racial transversalmente, o Movimento Negro procura, pela política da segurança
pública, a inserção dos autos de resistência, informações que podem quantificar o motivo das mortes como questão racial e que,
por ventura, veem corpos desaparecerem misteriosamente ou serem enterrados como indigentes, aumentando, assim, o número
de homicídios da juventude negra. Destacando que alguns movimentos definem esses fatos como extermínio da juventude negra
ou a existência de um genocídio racial.
“Temos um ensino precário, e muitas escolas ainda praticam
atos racistas.”
Elias Rodrigues Guimarães, Turma 118
“As pessoas negras, mesmo sendo a maior parte da população, ainda não têm as mesmas oportunidades. Os policiais
sempre abordam com mais frequência pessoas negras e
geralmente com agressividade.”
Giulia Maria de Souza Pimentel, Turma 95
Para essa formação, o Cesam-GO contou com a presença do Grupo
de Capoeira que Tem Dendê, da Região Leste do Município de Goiânia, que busca, pela arte da capoeira, resgatar os adolescentes e
jovens em situação de vulnerabilidade, levando-os a desenvolver
sua autoconfiança, reforçar sua identidade racial e fazer com que a
capoeira, como arte e esporte, possa ser evidenciada como forma
de resistir a qualquer forma de opressão e discriminação advinda
da sociedade atual e contemporânea.
A Comissão do Inculturarte, que recebeu novos membros, tem
planejado a continuidade dessas ações, por meio de formações

internas e externas e oficinas temáticas. Uma das propostas é realizar uma oficina que trabalhe especificamente o empoderamento da mulher negra, lembrando a participação no I Encontro da
Marcha das Mulheres Negras (2015), e a criação de um coletivo12
de representação, composto por adolescentes, jovens e educadores que possam discutir e trabalhar a questão racial nos espaços
de discussão, formação e produção de conhecimento local ou em
conjunto com outros espaços, instituições e movimento sociais.
“Acredito que a formação é o melhor caminho para transformarmos a realidade racista de nossa sociedade. Por isso
nos empenhamos em oportunizar momentos de reflexão que
despertem em nossos adolescentes e jovens o desejo de fazer
parte dessa mudança.”
Vanessa Rodrigues, supervisora de aprendizagem
Concluímos que o Projeto Inculturarte, por meio das ações desenvolvidas e das importantes parcerias que tem estabelecido com
instituições empenhadas nos mesmos propósitos, tem tido várias
conquistas, entre elas o reconhecimento como instituição que
realiza ações afirmativas no Município, pela placa recebida pela
Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas; a consolidação e expansão do Grupo D’Sales; o reconhecimento étnico, a
autodeclaração racial e empoderamento de adolescentes, jovens
e educadores, por meio das reflexões propiciadas nas formações
e o interesse destes em atuar no coletivo de representação local.
Dessa forma, acreditamos que o Projeto tem, de fato, alcançado
resultados importantes na comunidade educativa e pastoral e
contribuído para a transformação da realidade em todos os espaços como multiplicadores das políticas de ações afirmativas.

12
Espaço criado que consiste em discutir e formar adolescentes, jovens, educadores e educadoras sobre a temática específica, levando-os a refletir e buscar ações em conjunto que
possam valorizar e incentivar os participantes a serem protagonistas de suas histórias e possam se tornar multiplicadores dessa atitude proativa em outros espaços.
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Ações de inculturação
Inserção de quilombolas no Programa de Aprendizagem do Cesam-ES
Luciana de Souza Castilho – Cesam-ES
Ancorado nas crenças e valores da ISJB, o Cesam-ES promove a
igualdade etnorracial em sua prática sociopedagógica. De forma
muito significativa, nos núcleos de Cachoeiro de Itapemirim e São
Mateus, o Cesam-ES insere no Programa de Aprendizagem adolescentes provenientes de áreas quilombolas, por meio de parcerias
firmadas com essas comunidades. Para garantir a efetividade da
inserção e acolhida desses adolescentes, é realizado um trabalho
de abordagem nas empresas parceiras do Cesam-ES.
Ressaltamos que, além da inserção dos quilombolas, o Cesam-ES
tem um itinerário formativo que contempla atividades socioeducativas nessas localidades, com o objetivo de conscientizar os
adolescentes sobre a origem e a riqueza da cultura brasileira e,
decorrente disso, trabalhar os valores e o respeito pelas diversas
tradições que compõem nossa sociedade.
O Município de São Mateus é o segundo mais antigo e o sétimo
mais populoso do Espírito Santo, segundo dados do IBGE 2015.
Até a segunda metade do século XIX, o Porto de São Mateus era
uma das principais portas de entrada de escravos negros no Brasil. Hoje o Município é considerado o que tem a maior população
negra do Estado e abriga a Comunidade Quilombola Jambreiro.
Nove adolescentes dessa comunidade foram inseridos no Programa de Aprendizagem, em parceria com a Caixa Econômica Federal
(CEF) e com o Banco do Brasil. Essa experiência significou muito na
vida desses adolescentes, como afirma Bismarck Blandino Florentino, que foi aprendiz na CEF e hoje tem 22 anos de idade: “Nesse
período, eu me formei no ensino médio, fiz um curso técnico em
Mecânica (Cedtec), trabalhei como estagiário nessa mesma área e
passei, ainda neste ano, na Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES), no curso de Matemática Industrial, onde estou adquirindo
mais conhecimentos e amadurecendo no mercado de trabalho”.

Esse é o caso de Sara Pacheco Ventura, que foi aprendiz pela CEF.
Ela conta: “Poder participar do programa adolescente aprendiz do
Salesiano e em uma instituição de âmbito federal para meu primeiro emprego foi extraordinário em todos os sentidos. Primeiro
pude ser mais um recurso à minha família que, na época, passava
por dificuldades. A garantia do meu salário era um alívio. Depois,
em minha comunidade, era uma novidade duas meninas, eu e minha prima, trabalharem com a carteira assinada em tal instituição
e apenas meio período. Era novo para todos, era novo também
para os que nos recebiam nas instituições e que não entendiam
ao certo ‘ser quilombola’. É engraçado lembrar as perguntas para
que eles pudessem entender que desfrutávamos de mesmo modo
social e nada ‘selvagem’. Com nosso trabalho, aprendemos a enxergar novas chances de mudar não somente nossa vida, mas nossa comunidade. Passamos a acompanhar outros benefícios a que,
como quilombolas, tínhamos direito e levar isso para outros da
nossa comunidade. Hoje, como estudante (nunca podemos parar)
de um curso de graduação numa instituição federal e em minha
segunda graduação, sou grata de poder ter sido uma das primeiras
em minha comunidade a gozar da oportunidade de ter participado
do Programa Adolescente Aprendiz Salesiano e saber que não somente mudou a minha história, mas trouxe novas oportunidades
a muitos outros”.

A Comunidade Quilombola de Monte Alegre, localizada em Pacotuba, um distrito de Cachoeiro
de Itapemirim, foi formada por negros supostamente originários de Angola, por volta de 1888,
ano da Abolição da Escravatura no Brasil. Também nessa comunidade, tivemos cinco adolescentes inseridos no Programa de Aprendizagem.
Segundo a analista Cíntia Salvador, a inserção
dos adolescentes quilombolas de Monte Alegre
no mercado formal foi decisiva para o futuro profissional dos jovens: “O primeiro e grande efeito
positivo dessa oportunidade foi observada na
elevação da autoestima daqueles adolescentes
que, a partir de então, passaram a interpretar o
destino como uma estrada que cada um constrói
e nela caminha. Porém a satisfação de trabalhar
numa instituição bancária não ficou restrita a
cada adolescente, mas se estendeu por suas famílias, que também viram a elevação da renda
familiar e a melhoria de sua condição socioeconômica. Alguns daqueles aprendizes já concluíram o ensino superior. Outros já estão cursando
uma segunda faculdade, e ainda outros dedicamse a atividades docentes.”
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Projeto “Oficina de Turbante”
Semana da Consciência Negra
Luciana de Souza Castilho – Cesam-ES
O Projeto “Oficina de Turbante” teve como objetivo o resgate de
valores como signo de resistência e beleza negra, com base nos
conceitos de identidade e pertencimento étnico, além de espalhar
o turbante pelo mundo das adolescentes, ajudando a empoderar
as meninas com essas coroas multicoloridas de tecido.
Apesar de sua verdadeira origem ser desconhecida, o turbante,
usado no Oriente antes mesmo do surgimento do islamismo,
também é uma tradição africana. Símbolo de hierarquia social e
espiritual, o adorno e suas diferentes formas de amarração também serviam para diferenciar, por exemplo, as diversas etnias do
continente e suas posições sociais. Além de proporcionar maior
esclarecimento sobre a cultura do turbante, a oficina buscou oferecer subsídios para a aplicação da Lei 10.639/2003, à luz da Política Institucional de Promoção da Igualdade Etnorracial e de Gênero
da ISJB.
O Projeto foi realizado por meio da participação de oficineiras convidadas, com envolvimento de turmas do programa de aprendizagem, durante a capacitação teórica, sempre acompanhadas de um
educador de referência.
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Colégio Dom Bosco de Araxá

O 13 de maio é ressignificado

Adilson de Paula - Colégio Dom Bosco de Araxá
O Brasil é um jovem país que ainda se constrói sob a influência de
muitos povos. As culturas, as línguas, as linguagens, as religiões
e as religiosidades fazem parte de um arcabouço essencialmente
brasileiro. Este País continental se forjou pela contribuição maciça
de muitos outros povos. A legitimidade orgânica deveu-se à pluralidade de indígenas que viveram nestas terras. O contato com
o europeu, mesmo vilipendiador em alguns aspectos, corroborou
para a construção de uma nova identidade.
Naquelas circunstâncias, o País estava sendo gestado. Vários elementos primordiais, como os indígenas, os negros e os europeus,
foram fundamentais à formação da Terra Brasilis.
Em muitas caravelas, veio para a terra recém-dominada uma
mercadoria valiosa. Fruto de comércio entre negros e portugueses, assim chegaram milhões de escravos. Rebatizados,
ignorados, mãos e pés atados, sem vez e nem voz, assim
trabalharam para forjar a riqueza colonial. Negros como a
noite, marcados pelo destino e corajosos como sempre,
a presença do negro se constituiu um contributo marcadamente histórico.
A afro-brasilidade não se formou de dor, sangue e desesperança. Esses elementos característicos da colonização não foram o bastante para reprimir o desejo de
legar à posteridade a luta incansável pela liberdade, que
conquistaria incontáveis batalhadores em muitos lugares. Forte
e pujante como ébano, aquela população que atravessou o oceano imprimiu em nossa sociedade traços decisivos de que ser negro
não é ser cativo de outrem.
Por pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, a abolição da escravidão no País foi paulatinamente ganhando força e
vulto. Abolicionistas, intelectuais e jornalistas já acenavam que
aquela realidade desumana não poderia ter seguimento. Finalmente, no décimo terceiro dia do mês de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, conferindo liberdade àqueles que
outrora foram seviciados durante séculos.
Não obstante, somente a lei não garantiu dignidade e humanidade aos que gozavam da recém-adquirida liberdade. Não foi
proposta pelo Poder Público uma política de assistência social,
e assim muitos negros e negras ficaram à margem da sociedade.
Essa marginalidade instituída no Estado brasileiro perpassa nossa
realidade até os dias de hoje. Mais de um século após a Abolição
da Escravatura, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou
a Lei 10.639/2003, que estabelece que todo educandário público
ou particular ensine a “História e Cultura Afro-Brasileira”.
A despeito dessa lei, nota-se que ainda é parca a efetivação dessa
normativa, posto que os desafios ainda são cavalares. Ainda há
um grande muro invisível que serve de trambolho a uma perspectiva alienante. O Colégio Salesiano Dom Bosco de Araxá-MG, seguindo as diretrizes da Inspetoria São João Bosco, instituiu o Projeto Somos da Cor, e tem contribuído, por meio do procedimento
pedagógico consciente e legítimo, para desconstruir esse legado
perverso oriundo do processo escravocrata brasileiro.
O Núcleo de Ciências Humanas do colégio, atento às novas realidades e necessidades, reelaborou o Projeto Somos da Cor e criou
o subprojeto Humanizartes. Nesse sentido, o carisma salesiano e
as ações de inculturação serão compartilhados com outros educandários da cidade de Araxá. Assim, outros estudantes leigos serão contemplados com as ações afirmativas. De acordo com essa
nova postura pedagógico-pastoral, foi realizado, no Teatro Muni-

cipal de Araxá, o Papo Cult – Diálogos Inculturais. Essa atividade
foi uma mesa-redonda composta por alunos do Colégio Salesiano
Dom Bosco de Araxá e também por duas escolas públicas que foram nossas convidadas. Fizeram parte da mesa discursiva, além
dos alunos, professoras universitárias, educadora social, sacerdote do candomblé e uma jornalista.
Os assuntos foram alusivos à construção de uma nova mentalidade baseada na respeitabilidade e no encontro com o diferente.
Intolerância religiosa, escola e poder, empoderamento feminino,
o racismo nas mídias e escola como transformadora social foram
expostos ao público que superou 350 pessoas. O desenvolvimento
de parcerias e o estreitamento de laços com outras escolas possibilita o intercâmbio de informações e o aprimoramento dos discursos sociais.
O Projeto Somos da Cor e o subprojeto Humanizartes são propostas fundantes que perpassam o procedimento pedagógico-pastoral do colégio por conjugarem a construção do conhecimento e a
efetivação dos direitos humanos alicerçados no Sistema Preventivo. Os novos tempos exigem uma postura atualizada, a fim de contemplarmos aqueles que, por viés da cultura e da tradição, estiveram à margem social. Desconstruir determinismos e subjetivismos
numa sociedade marcadamente midiática é uma tarefa hercúlea,
entretanto, com um olhar alvissareiro e inovador, é possível transpor o senso comum e cristalizar novos ideais.
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Riqueza cultural

Rap, agregando valores para a música
Rap – Rhyme and Poetry (rima e poesia)
Discurso rítmico de rimas e poesias. Gênero musical com improvisação
poética acompanhada de música em ritmo rápido e acelerado, com arranjos simples. As letras relatam a vida dos habitantes pobres das grandes cidades, evidenciando as gírias populares da região. As danças têm
movimentos rápidos e complementam o cenário do rap. É um estilo
musical que transmite muita informação e pouca melodia.
O rap teve sua origem na Jamaica, em meados da década de 1960, quando surgiram os aparelhos de som. Esses instrumentos eram colocados
nos guetos para animar as festas (bailes), e as letras eram compostas de
rimas que relatavam histórias quase sempre de violência, sexo, drogas e
da situação social, econômica e política em que o povo vivia.
Nos primeiros anos da década de 1970, existia uma crise econômica
e social grave na Jamaica, e muitos jovens emigraram para os Estados
Unidos. Instalaram-se em Nova Iorque e levaram a tradição dos guetos
jamaicanos, que era o canto falado, acompanhado de uma melodia com
arranjos estruturados e tocado em volumes bastante altos. A prática
ficou popular entre as classes pobres até que chegou às altas camadas
da sociedade. Os MC (mestre de cerimônia) tornaram-se as referências
centrais dos bailes.

Oportunidade para os jovens
Ana Paula Felipe Gomes
Ana Rosa de Lima
Ian Júnio Mendes Ferreira
Nayara Scarlet Oliveira Dutra
Yasmin Ribeiro Cotrim
Nós era vagabundo, preguiçoso e folgado,
Não tinha noção da vida, éramos desanimado ,
Antes de nós vir pro Cesam, nós era cabuloso ,
Arrumava uma fita pra comprar o cordão de ouro,
Não gostava de ir pra escola e dela nós corria ,
Dormia dentro da sala e matava aula todo dia.
Os jovens precisam apenas de incentivo,
De pessoas que acreditam em seus objetivos,
Que dê oportunidade de sonhar e trabalhar,
Para que um mundo melhor possam transformar.

No Brasil, os primeiros shows foram apresentados na cidade de São
Paulo, em 1986, numa época em que o rap era visto somente como música de periferia, que fazia apologia ao crime e estimulava a violência.

Mas um belo dia acordamos com o pensamento diferente,
Conhecemos o Cesam e voltamos a sonhar novamente,
Ele nos deu a oportunidade de poder trabalhar,
Largamos a vida “loca” pra poder estudar,
E ter uma vida digna, ter um trabalho, ser independente ,
Ter o orgulho de ver nossos pais sorridentes,
Entramos no Cesam, assinamos nosso contrato,
Fizemos nossa carteira pra trabalhar fichado.

Os conceitos foram mudando, e as pessoas ficaram mais informadas e
menos preconceituosas. Com isso, o rap foi ganhando espaço nas rádios
e na indústria fonográfica. Foi na década de 1990 que os rappers Tayde
e DJ Hum fizeram sucesso. Em seguida, novas caras do rap brasileiro
foram crescendo e aparecendo no mundo da música.

Os jovens precisam apenas de oportunidade,
De pessoas que acreditam em seus objetivos,
Que lhes dê oportunidade de sonhar e trabalhar,
Para que um mundo melhor possam transformar.

Em meados da década de 1980, jovens americanos, insatisfeitos com
a disco music, começaram a fazer mixagens, mudando ritmos, letras e
melodias. James Brow foi o grande iniciante do rap americano.

Atualmente, o rap se encontra incorporado à música brasileira. Os preconceitos estão sendo vencidos, e o estilo vem conquistando o grande
público, sem perder sua essência de relatar as dificuldades da população menos favorecida das grandes cidades do País.
Hoje, no Brasil, os tipos de rap são muitos: o rap da periferia, que denuncia as injustiças sociais e narra a vida das pessoas na comunidade;
o rap contra as drogas, que é cantado pelos MC, no qual a abordagem
é o prejuízo causado pelas drogas na vida das pessoas; o rap religioso,
cantado pelo Pregador Luo, que fala de Deus e suas manifestações nos
homens; o rap norte-americano, que explora a imagem das mulheres;
o rap romântico, que é cantado por muitos músicos, como o Projota,
BDS, Cone Crew, 50 Cent; o rap playboy, que é conhecido como Bonde
da Stronda e cantado pelos grupos da Stronda Music e aborda em seus
trabalhos musicais a imagem de mulheres, dinheiro e carros luxuosos.
Existe um movimento e mestiçagem dos artistas nacionais de vários
gêneros musicais para garantir a credibilidade da música popular brasileira. Temos experimentos do rap na música de Chico Science e Nação
Zumbi, a qual mescla o maracatu e o rock, em que aparecem músicos
de renome na MPB, como Raul Seixas, Caetano Veloso e Luiz Melodia.
O Cesam-MG, enfatizando a inculturação do carisma salesiano, motivou
os aprendizes da Turma 87 à construção de raps. Eis, um dos trabalhos
realizados:
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Trabalho realizado no Cesam MG
Instrutora: Gilma Reis Alvarenga
Colaboração – instrutor: Paulo Ubiratan

Capoeira – riqueza cultural a ser valorizada
Carolina Neves de Oliveira - Meire Maria Brito da Silva - Centro Juvenil Dom Bosco - BH

Valorizar as diferentes formas de expressão e as
riquezas das culturas é uma forma de perpetuar
a inculturação do carisma. A capoeira, que, para
alguns, é considerada uma dança, para outros,
uma prática esportiva ou uma luta, é também uma
oportunidade de resgate e vivência da cultura afro
-brasileira.
Com a presença de alguns capoeiristas do grupo
Cordão de Ouro, de Belo Horizonte-MG, foi realizada a graduação de capoeira em 19 de outubro,
no Centro Juvenil Dom Bosco. Ao todo, estiveram
presentes 120 pessoas. O objetivo foi proporcionar
um momento com a equipe educativa, famílias e
educandos para formalizar o batizado e realizar a
entrega dos cordões, fortalecendo a inculturação
do carisma.
A formação com as famílias foi conduzida pelo
mestre Fuinha. Ele refletiu sobre a importância da
arte da capoeira e do trabalho da educadora Meire
Brito em educar e orientar os filhos para o respeito
às diferenças, para a necessidade de romper com
preconceitos e conviver com as diversas expressões de nossa cultura.
Após a apresentação da dança do maculelê, foi realizado o batizado dos educandos de capoeira e a
troca de cordões, conforme a graduação e desempenho de cada um ao longo do ano. Para encerrar
o evento, houve uma grande roda de capoeira, na

qual mestres, contramestrês e educandos se revezaram em clima de festa e harmonia.
A capoeira é uma das oficinas oferecidas na obra
social. As outras são de musicalização, expressão corporal, espaço criativo, informática, teatro,
acompanhamento pedagógico. Pontualmente, o
Centro Juvenil Dom Bosco oferece oficinas de outros temas.
A educadora da oficina de capoeira, Meire Brito
(Paraju), ressaltou a importância da realização do
evento:
“Fico lisonjeada em promover este encontro com
a capoeira e poder, juntamente as famílias, formalizar a entrega da graduação aos educandos. A
família tem um papel muito importante neste momento, pois ainda há, no século XXI, pessoas que
confundem a capoeira com o candomblé. Percebi
nas famílias dos educandos o olhar de confiança,
o comprometimento junto a eles e a compreensão
do poder da capoeira na transformação da vida de
seus filhos.”
Atualmente, o Centro Juvenil Dom Bosco beneficia
mais de 200 famílias. O projeto está localizado no
Aglomerado Cabana do Pai Tomás, desde 1988. Sua
missão é ser sinal e portador do amor de Deus aos
jovens, especialmente os mais pobres, por meio da
evangelização, da educação e da assistência social,
contribuindo para a construção de uma sociedade
justa e fraterna.
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Entrevista
Maria Mazarello - Mazza Edições
Entrevista para Revista de Inculturação
Inspetoria São João Bosco – Salesianos – BH
Maria Mazarello Rodrigues, natural de Ponte Nova-MG, é uma
lutadora. Uma mulher que enfrentou, com a altivez das grandes
personalidades, todos os desafios que lhe foram impostos. Desde muito cedo, sonhava em estudar, queria ser professora. Teve
na busca por esse sonho sua primeira frustração, uma cena inesquecível. Ao procurar acesso à escola para cursar o Normal, ouviu
recomendações da diretora para se inscrever na escola de doméstica, pois futuro diferente não a esperava. Ledo engano. Maria
Mazarello mudou-se com a família para Belo Horizonte, fez curso
técnico em Contabilidade, trabalhou para ajudar a família, aproximou-se do universo da editoração a partir de sua experiência
profissional numa gráfica, onde começou a atuar como faxineira.
Esteve diretamente envolvida na criação da Editora do Professor,
experimentou a união dessa editora com a Vega, com perfil universitário. Depois de cursar o Mestrado em Editoração na Université de Paris – XIII (Paris-Nord), voltou ao Brasil e criou a Mazza
Edições, primeira editora especializada em publicações sobre as
relações étnico-raciais no Brasil. A Revista Inculturação entrevistou Maria Mazarello, a Mazza, e foi generosamente recebida por
ela. No final desta entrevista, incluímos a indicação bibliográfica
de um trabalho produzido por estudantes do Cefet e organizado
por Letícia Santana. O texto com a biografia da entrevistada traz
detalhes de sua trajetória e vale a pena ser lido.
Revista de Inculturação - Mazza, nós sabemos que, há pelo
menos 30 anos, a Mazza Edições tem se empenhado em levar
a seus leitores obras que tratam, de maneira crítica, alguns
dos mais relevantes temas das culturas brasileira e afro-brasileira. De onde surgiu a motivação para criar a editora?
Mazza - Surgiu durante minha estada na França, quando fazia o
Mestrado em Editoração, na Universidade Paris XIII. Ali tomei
conhecimento das publicações de poetas, escritores, de intelectuais negros por editoras de Paris, Londres, Alemanha,
Inglaterra, entre outras. Então me questionei por que isso
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não ocorria no Brasil e onde estavam nossos intelectuais negros, que não tinham espaço em nossas principais editoras.
Também me dei conta de que, trabalhando há tantos anos no
ramo editorial, mais precisamente 18 anos, nunca havia me
atentado para esse detalhe. Paralelamente, os movimentos
negros começavam a eclodir no Brasil, ecoando lá em Paris,
onde encontrei muitos estudantes brasileiros que debatiam
as questões do preconceito, racismo e o que estava ocorrendo por lá. Foi então que “minha ficha caiu”, e decidi que, ao
voltar, eu me dedicaria a publicar os intelectuais negros comprometidos com a temática étnico-racial e também garimpar
ilustradores negros, especialmente para os livros infantis e
infantojuvenis.
RI - Mazza, você pode relatar um pouco da sua experiência como
editora e, de modo especial, com a abordagem do tema das
culturas brasileira e afro-brasileira? Qual a importância de
publicações que, como as da Mazza Edições, abordam essa
temática para construção de uma sociedade justa, livre e que
valorize sua diversidade?
Mazza - Como disse, eu já tinha experiência no ramo gráfico
editorial, pois comecei a trabalhar na área com 20 anos.
Comecei com a Editora do Professor, publicando livros para
professores e também com alfabetização. Abrimos também
a Livraria do Estudante, mas, com o golpe de 1964, tanto a
editora quanto a livraria foram fechadas. Em 1968, juntamente com um grupo de intelectuais e professores da PUC
(Pontifícia Universidade Católica) e UFMG (Universidade
Federal de Minas Gerais), soltos pela ditadura, fundamos a
Editora Vega, onde trabalhei por dez anos. Mas, em nenhum
momento, a abordagem girava em torno de questões como
racismo, preconceito, segregação, etc. Eu também nunca me
dei conta disso, motivo pelo qual a preocupação com a temática da cultura afro-brasileira ou invisibilidade de escritores
negros nunca me havia ocorrido. Penso que as publicações
que abordam essa temática, seja da Mazza Edições ou de editoras afins, têm enorme importância e mesmo influência nas
discussões e abordagens da temática. Haja vista a conquista
dos movimentos negros, com a assinatura, pelo presidente
Lula, em 2003, da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos
de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, em
todo o território nacional.

RI - Desde a fundação da editora, em 1981, vocês presenciaram
uma série de acontecimentos do Brasil contemporâneo. O
que você destacaria como sendo as maiores conquistas no
campo dos direitos sociais e também quais os maiores desafios?
Mazza - No campo dos direitos sociais, destaco como o mais
importante a alteração da Lei 9.394, de 20 de dezembro de
1966, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir, no currículo oficial da rede de ensino, a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Esta passou a ser sancionada pela Lei 10.639, de 9 de
janeiro de 2003. A partir daí, também começaram os desafios
para fazer valer o real cumprimento dessa lei, já que, dos 27
Estados da Federação (aí incluso o Distrito Federal), podemos
afirmar que nem em 10% a lei é cumprida regularmente. Essa
é mais uma luta cotidiana que empreendemos para que ela
seja respeitada e implantada, para atingir seus objetivos.
RI - A Mazza Edições tem uma área de atuação bem ampla, incluindo as literaturas infantil e infantojuvenil. Quais são as
propostas das publicações voltadas para esse público?
Mazza - Nossa proposta editorial, no momento, é trabalhar também com temáticas afins, paralelas, como a questão das pessoas com necessidades especiais e de gênero. Na realidade,
nós buscamos atender a demandas de professores que têm
dificuldades de lidar com a temática em salas de aula e não
encontram muito material publicado a respeito. São questões consideradas polêmicas e que nem sempre a direção da
escola gosta de abordar. Em nossa pauta, está a publicação
de literatura infantil e infantojuvenil em braile e em Libras,
para cegos, surdos-mudos e autistas. Temos os textos, mas
agora começamos a enfrentar um grande desafio, pois os
programas de políticas sociais do governo que contemplavam
essas áreas foram suspensos por tempo indeterminado, pelo
governo atual em todas as instâncias, seja federal, estadual
e municipal.
RI - Qual a relação institucional entre a Mazza Edições e os salesianos da Inspetoria São João Bosco? Como você vê o projeto
de inculturação dos salesianos na perspectiva da promoção
da igualdade étnico-racial e de gênero?
Mazza - A relação institucional da Mazza Edições com os salesianos tem se dado muito bem. Mas eu não esperaria outra
coisa, já que sou “cria” das obras sociais de Dom Bosco. Meus
primeiros contados com os livros e minhas primeiras letras se
deram na minha infância, no Colégio Normal Nossa Senhora
Auxiliadora, em Ponte Nova, e também não me chamo Maria
Mazarello por acaso. Penso que os salesianos têm uma dívida
para com nós, negros, pois acabamos sofrendo muito preconceito por parte deles, apesar de não ter sido essa a filosofia de Dom Bosco e Maria Mazarello. Hoje o quadro é outro, e
nossa editora tem se beneficiado com a implantação de uma
política étnico-racial e de gênero por parte do projeto salesiano na área. Espero que continuem com esse trabalho...
Dados biográficos
SANTANA, Letícia (et al.). Maria Mazarello Rodrigues.
Belo Horizonte: Ed. do autor, 2015.

História de vida
Nome: Shoraya Scarlatelli
Idade: 34 anos
Naturalidade: Goiânia-GO
Profissão: assistente administrativa – Recursos Humanos ISJB
Revista de Inculturação
- Qual a sua deficiência e
desde quando você convive
com ela?
Shoraya - Sou de seis meses de
gestação e, pelo fato de ser
prematura, nasci com o palato, mais conhecido com o
“céu da boca”, aberto até o
esôfago e o meu sistema auditivo com má-formação, o
que me ocasionou uma deficiência auditiva congênita.
RI - Quais as principais dificuldades que você precisou
enfrentar por causa da deficiência?
Shoraya - Até a minha adolescência, tinha muita vergonha de dizer que tinha deficiência. Então a maior dificuldade foi a aceitação. Depois de
um mal-entendido no meu primeiro emprego, onde trabalhava como office-girl pelo Cesam-MG: eu estava de costas
tirando xerox e minha “chefe” me chamou várias vezes, ao
perceber que eu não estava escutando, ela levantou colocou a mão em meu ombro e brincou: “Pimentinha, você
está surda?”. Colocaram esse apelido em mim, porque,
segundo eles, eu ficava vermelha à toa (risos). Muito envergonhada e com medo de ser mandada embora, olhei
para ela já chorando e respondi: “Sim, sou surda!”. Cheguei em casa e falei com minha mãe que eu não queria
mais voltar para trabalhar, pois eles perceberam que não
escutava direito. Em 1998, não existiam essas leis que asseguravam os direitos dos deficientes. Nós ainda éramos
vistos como pessoas incapazes de trabalhar e de viver em
sociedade, por isso tinha tanto medo de contar e aceitar
minha deficiência. Mas, mesmo hoje, depois de tantas leis
que “protegem” os direitos dos deficientes, ainda encontramos muitas dificuldades.
RI - Como e onde encontrou força para enfrentar essas dificuldades?
Shoraya - Depois da aceitação, ficou mais fácil enfrentar as
dificuldades que sempre aparecem. Eu busco forças em
minha fé e tento levar tudo com bom humor; acredito que
assim a vida fica mais leve.
RI - Como é trabalhar na ISJB? Você se sente acolhida?
Shoraya - Eu amo trabalhar na ISJB. Comecei aos 8 anos de
idade no antigo Oratório Festivo e Diário Bartolomeu Garelli, que funcionava aqui em Belo Horizonte. Tenho um
carinho e uma gratidão muito grande pelos salesianos, e
então a acolhida foi a melhor possível.
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Depoimento

A minha infância foi um pouco desagradável, pois fui muito rejeitada pelos colegas de
sala de aula. Sofri preconceito e humilhação. Os meus colegas não gostavam de brincar
comigo por causa de minha cor. Eles me diziam coisas que me machucavam profundamente, e, por isso, eu chorava muito. Eles não conversavam e não brincavam comigo.
Muitas e muitas vezes, eu ficava sozinha no recreio.
Eu era chamada de macaca e de feia. Foi uma lembrança que me marcou demais. Eu passei por isso até os meus 11 anos, porque tinha medo de apanhar daqueles colegas. Passei
calada. Eu somente tinha forças para ir à escola por eu ser obrigada por minha mãe.
Aos 12 anos, por necessidade, tive de parar de estudar para trabalhar e ajudar minha
mãe. Fui então para Belo Horizonte, exercer a profissão de babá. Fiquei dois anos sem
estudar. Quando completou esse tempo, voltei para minha cidade e recomecei a estudar,
mas aquela humilhação que passei lá atrás não passei mais, porque eu tinha colegas
bons e que me respeitavam. Correu tudo bem até o ensino médio, um tratando o outro
com respeito.
Deixo a minha mensagem: não sofra por humilhação, calada, igual a mim. Fale aos professores.
Hoje eu converso muito com os meus filhos sobre esse tipo de situação, porque todos
nós temos a mesma cor de sangue e somos irmãos pela parte do Papai do Céu, que se
chama Deus.
Jocilene Santana
Educadora de apoio, serviços gerais.

Palavra de especialistas - I
RESSIGNIFICAÇÃO DA CAPOEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE UM PROJETO DE EXTENSÃO E CONSIDERAÇÕES
ACERCA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Maria Celeste Rocha . Sandra Regina Barboza de Oliveira;
Camilla Carvalho Marchi; Larissy da Silva do Rosário2.
1

1 - INTRODUÇÃO
Esse artigo é um relato de experiência vivenciada a partir do
desenvolvimento do projeto de extensão de capoeira na Educação Infantil vinculado ao Centro Universitário Católico de Vitória
(UCV). Como o projeto de extensão foi desenvolvido com crianças
que frequentam a Educação Infantil, entendemos que fazer uma
breve explicação do contexto seria importante.
Nesse sentido, afirmamos que a educação infantil se constitui
como a primeira etapa da educação básica e possui como objetivo
o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, em parceria
com a família e a comunidade (BRASIL, 1996).
De acordo com a Lei 9394/96, art. 29 “A Educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social [...]” (BRASIL, 1996).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, (DCNEI), documento que normatiza este segmento de ensino é fundamental para esclarecer relações pertinentes diante do trato pedagógico dos sujeitos envolvidos no ensino infantil. Este documento
aponta três princípios que devem ser respeitados na construção
das propostas pedagógicas para a Educação Infantil.
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
1
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Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática.
Estéticos: à sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2010, p. 16).
Entendemos que tal contextualização é importante, pois coloca
em evidencia a especificidade do sujeito com o qual atuamos, ou
seja, as crianças de 0 a 5 anos. Pensando em estabelecer um olhar
diante de nossa formação e ampliar nosso conhecimento, acreditamos que se faz necessário refletir sobre as relações pertinentes
no cotidiano escolar, sendo assim, compreender as ações do professor de Educação Física no seguimento da Educação Infantil, torna-se fundamental na busca pelo nosso conhecimento acadêmico
nas relações entre teoria e prática.
Os apontamentos tratados nesse artigo foram construídos a partir
de um projeto de extensão desenvolvido em um Centro Municipal
de Educação Infantil (CMEI) do Município de Vitória – ES no período de 10 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016.
Essa construção partiu de nossos relatórios, registros e de nossa
experiência delimitando as dificuldades e estratégias utilizadas ao
longo desse processo. Em termos metodológicos cabe destacar
que trata-se de um relato de experiência que de acordo com Gil
(2008) parte do processo de se investigar a partir de uma experiência vivenciada. Nesse sentido, percorremos caminhos sobre o
processo de ensino e aprendizagem em que a capoeira foi tomada
como conteúdo percursor e elemento para a busca de relações
educacionais das crianças com a prática do se movimentar na educação infantil.
Diante disso, para o desenvolvimento do projeto partimos do objetivo geral de promover o conhecimento cultural, histórico e corporal da capoeira na Educação Infantil, enaltecendo a autoestima
das crianças afrodescendentes e o respeito à diversidade, contribuindo para a formação de uma identidade pluralista.

Professora do Centro Universitário Católico de Vitória - UCV e orientadora desse trabalho.
Discentes bolsistas e voluntários do Projeto de Extensão de capoeira na Educação Infantil vinculado ao UCV.

14

Nesta perspectiva, aparecem os objetivos específicos que se destinam a compor o centro de nossa proposta que é o nosso objetivo
geral. Deste modo, iremos delinear especificamente cada um deles
exemplificando como na prática eles se consolidam e se unificam
em um proposito maior. Nesse sentido, propiciar o conhecimento
histórico, cultural e corporal da capoeira; desenvolver a cultura corporal do movimento em sua integralidade de dança, de luta, de jogo,
de musicalidade, de arte e folclore; favorecer experiências diversificadas e lúdicas através de brincadeiras realizando os movimentos
inerentes da capoeira como a ginga, golpes de defesa e ataque e
floreios.

3 - METODOLOGIA

O presente projeto se justifica com o intuito de difundir a prática
da capoeira a partir de seu legado cultural, simbolizando grandes
possibilidades de movimento e interação social com a cultura popular brasileira com objetivo de ampliar os saberes e linguagens das
crianças envolvidas no projeto.

O Projeto se iniciou com uma análise de Conjuntura sobre o CMEI,
uma forma de nos aproximar da realidade em que se encontra a comunidade envolvida, assim como, a estrutura, organização e rotina
do espaço escolar.

Simão (2005), atenta para a Educação Física que contribua na formação da criança a partir da ampliação das linguagens e interações
de leitura de mundo. Linguagem essa que pode se manifestar na necessidade de se movimentar. Assim sendo, Kunz (1994) afirma que o
aluno deve ser confrontado com a cultura do movimento, de modo
a despertar um conhecimento sobre si no/com/sobre o mundo. O se
movimentar leva em conta o ser humano que se movimenta, e não
somente o movimento em si.
A escolha do tema aconteceu a partir de reflexões sobre a necessidade da ampliação cultural das crianças e sua importância social. Diferentemente das modalidades da cultura de movimento praticadas
na escola que seguem um legado da cultura europeia e norte-americana, essa modalidade traz um referencial afro-brasileiro ampliando
as possibilidades e a democratização de acervos da cultura de movimento nas escolas (FALCÃO et al, 2006).
Ainda nesse contexto, em Coletivo de Autores (1998) a capoeira aparece como um elemento da educação física que deve ser pensado
enquanto manifestação cultural, que trabalha diretamente com sua
historicidade. Estabelecemos o contato com a capoeira embasados
em Falcão e colaboradores (2006) que apresenta a capoeira como
cultura de movimento contextualizando o homem na sua necessidade de se movimentar para a busca da emancipação e da liberdade.
Diante dessas possibilidades, fomentar o conhecimento cultural,
histórico e corporal da capoeira para crianças da educação infantil é
contribuir para a formação de suas identidades, é garantir acesso às
suas raízes culturais e colaborar para a preservação de um conhecimento historicamente construído pelo povo de sua nação.

Embasados teoricamente na abordagem metodológica apresentada
por Kunz (1994), que se pauta no desenvolvimento a partir do trabalho, interação e linguagem, realizamos uma adaptação desta proposta para a Educação infantil. Nesse sentido, a abordagem pedagógica da Educação Física denominada Critico-emancipatória dialoga
com a nossa proposta de ensino da capoeira para a educação infantil, pois, trata para além do desempenho motor, e possui relações
socioculturais, presentes no nosso projeto e descritas nas Revisões
das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009).

A partir de então, realizamos um aprofundamento teórico acerca da
Educação Física na Educação Infantil e da capoeira. Em seguida, escolhemos as turmas que participariam do projeto e decidimos trabalhar com os grupos II, III, IV, V e VI matriculadas em período integral
e parcial vespertino.
O planejamento das aulas foi realizado semanalmente por todas as
alunas participantes do projeto, onde realizamos levantamento para
pesquisa, planejamento para as aulas da semana e confeccionamos
alguns materiais necessários para realização das aulas. Nosso planejamento foi realizado duas vezes por semana, em 2 horas diárias de estudo, planejamento e preparação das aulas. Uma vez na semana nos
reuníamos com a coordenadora do projeto para apresentar as propostas de trabalho, e também relatar a execução das aulas anteriores.
O projeto aconteceu nas segundas e terças-feiras de 13 às 18 horas.
Em nosso primeiro contato com as crianças, buscamos interagir de
forma harmoniosa, criando possibilidades de aproximação e conforto entre alunos e professores. Diante do conteúdo da capoeira, buscamos construir essa identificação gradativamente, iniciando esse
trabalho por meio da construção de ritmo e musicalidade, partindo
de músicas infantis como a dona aranha, pintinho amarelinho, entre
outras, tocadas ao som do berimbau e pandeiro.
A partir do primeiro contato otimizamos o nosso planejamento
de ensino, diante das percepções iniciais, notamos que as turmas
demonstram peculiaridades perante o processo de aprimoramento dos conteúdos propostos. As turmas se diferenciam nos aspectos
cognitivos e motores de acordo com a faixa etária a que pertencem.
Cabe ressaltar que para elaboração de nossa proposta utilizamos
como procedimento metodológico uma sequência destinada a esta-

2 - PROBLEMATIZAÇÃO TEÓRICA
Levando em consideração a necessidade de se possibilitar o ensino
de conteúdos de matrizes africana, afro-brasileira e indígenas previstos na lei 11.645/2008 estabelecida por Brasil (2008) percebemos
que a Educação Física, em muitos de seus conteúdos, apresenta elementos de cultura europeia e norte-americana (FALCÃO et al, 2006).
Diante do exposto, e na intencionalidade de tencionar o conteúdo
proposto para a construção do projeto surgiu uma inquietação permanente em nós, a partir dessa permissa nos questionamos porque
os trabalhos de capoeira, elemento de raízes culturais que se entrelaçam na história da escravidão em nosso país são pouco difundidas
no âmbito escolar? Quais as possibilidades de se estabelecer esse
contato com a capoeira na Educação Infantil? Quais as possibilidades de aprendizado a capoeira pode elevar para as crianças pertencentes a este segmento de ensino?
Esses questionamentos nos moveram enquanto estudantes que
buscavam adentrar na Educação Infantil, assim como colaborar para
o desenvolvimento integral das crianças e contribuir com o nosso
processo de formação. Desse modo, a construção desse projeto se
lançou como um desafio, a partir de uma problematização das práticas culturais afro-brasileiras no trato didático pedagógico na Educação Infantil.
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belecer uma rotina em que as crianças compreendessem e se organizassem para o melhor desenvolvimento das atividades.
Essa construção resultou numa rotina que acontecia na maioria das
aulas. Iniciávamos resgatando as aulas anteriores, falávamos um
pouco da capoeira, dos seus movimentos, de seus instrumentos,
e cantávamos as músicas aprendidas e/ou introduzíamos músicas
novas para os alunos. Nesse momento podia ser trabalhada uma atividade em grupo para que todos participassem da capoeira como
uma prática coletiva.
Numa segunda etapa realizamos algumas brincadeiras adaptadas
para a prática dos movimentos da capoeira, que podem ser realizados com brinquedos, materiais confeccionados, ao comando do
som do berimbau ou pandeiro, em formato de piques ou circuitos.
Numa terceira etapa colocamos as crianças para realizarem os movimentos de forma individual, podendo ser organizadas em duas ou
três filas. Para os grupos menores o suporte dos professores é fundamental nessa etapa, como medida de segurança e também para
realização dos movimentos.
Numa quarta etapa de aprendizado retomamos a formação de um
círculo e simulamos uma roda de capoeira. Nesse momento todos
cantam as músicas, jogam uns com os outros ou com os professores, reforçando os movimentos trabalhados durante a aula. A aula é
sempre finalizada com o canto de uma música diretiva, que indica o
encerramento das atividades.
O tempo de cada atividade é organizado de acordo com a apropriação do conteúdo, pode acontecer de uma brincadeira estender o
seu tempo planejado, dependendo do interesse e do resultado que
a atividade está alcançando. Isso requer um olhar atento para os
conteúdos propostos diante dos resultados a partir da prática, essa
atenção dada pelos professores deve ser continua em toda aula,
para se realizar o objetivo pretendido a cada aula (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2006).
As avaliações são realizadas a partir de relatórios de aula e registros
fotográficos, também construímos um diálogo com as crianças sempre ao início das atividades o que proporciona uma visão diante de
seus anseios, expectativas e aprimoramento das atividades.
As crianças dos grupos II e III possuem características que apontam
para um tempo curto de atenção nas atividades, dependência maior
dos professores e suporte para execução dos movimentos. Para isso
as aulas foram pensadas num contexto lúdico com músicas infantis
adaptadas ao som do berimbau e pandeiro, brincando de imitar os
animais como aranha, sapo, caranguejo entre outros que remetem
aos movimentos da capoeira.
Com crianças do grupo IV são desenvolvidas atividades a partir da
utilização de brinquedos e materiais didáticos adaptados para direcionar as atividades que podem ser realizadas individualmente, em
duplas ou em grupo. O CMEI possui diversos materiais que utilizamos
na aula, como bastões de madeira, tapetes de atividades, pneus, cones, barbantes, fitas e muitos outros. Entretanto, é necessário que
alguns materiais sejam produzidos por nós da equipe do projeto de
extensão, como figuras geométricas, pés e mãos de cartolinas, casinhas feitas com fita adesiva e outros recursos que utilizamos para as
crianças conseguirem alcançar um nível de organização do espaço, e
traçar uma linha de entendimento diante dos movimentos. Essas estratégias são adotadas como forma de construir significados a partir
da faixa etária com a qual estamos trabalhando.
As crianças do grupo V possuem características ativas e apresentam
muito interesse pela capoeira e grande necessidade de se movimentar, portanto, para essa turma aumentamos os números de atividades e brincadeiras, além de trabalharmos em um local mais aberto e
isolado. Isso colabora para a não dispersão da turma e melhor aprimoramento dos conteúdos.
Os alunos do grupo VI são a turma que apresenta maior organização,
e disposição para as aulas, são extremamente participativos e atentos as atividades. Nessa turma conseguimos trabalhar movimentos
mais complexos, além da história e das relações étnicos raciais des-
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critas como um dos principais objetivos desse trabalho, por ser uma
turma de maior idade consegue alcançar um entendimento mais
amplo acerca dessas relações além do interesse pela prática da capoeira. Com essa turma trabalhamos um repertório mais amplo de
movimentos e dimensões culturais da capoeira, por meio do movimento e da musicalidade.
Para os alunos com necessidades especiais, o trabalho precisou ser
adaptado para atender as demandas educacionais dos sujeitos em
questão. Notamos que para essas crianças a dedicação do professor
e o cuidado na transmissão do conhecimento para que eles se desenvolvam e participem do processo educacional de forma acessível
e indiscriminada.
O desenvolvimento dos movimentos como a ginga, golpes de defesa
e ataque e floreios acontecem através de amplo repertório planejado para as aulas, oferecido de forma progressiva. Este conteúdo
praticado em aula nas diferentes turmas é reconhecido e absorvido
pelos alunos.
Mergulhando no universo infantil traduzimos experiências lúdicas
em sentidos, tornando o conteúdo prazeroso e eficiente no processo
de ensino aprendizagem, para isso, transformamos uma casa feita
de adesivos coloridos no chão como um local perfeito para realizar
a ginga, podemos simular uma fuga coletiva para o quilombo, que
são apenas círculos de cartolina colados no chão para as crianças
viajarem no mundo de sua imaginação.
As crianças podem imitar uma batata frita ou até mesmo realizar o
chute do burro e enquanto brincam e se divertem realizam os movimentos da capoeira aprendendo de forma séria e responsável. O
pique pega caranguejo é uma diversão total, os pegadores executam
a meia-lua de compasso e os fugitivos no caranguejo desenvolvem
as habilidades da esquiva.
Ao final do projeto, construímos juntamente com as crianças, a professora de Educação Física, de artes e a equipe pedagógica uma proposta de encerramento com uma apresentação para a comunidade.
Nesse sentido, realizamos uma roda de capoeira com os grupos VI
A e B.
Desenvolvemos diversos ensaios com as crianças para prepará-los
para o grande dia, e notamos que a empolgação diante da modalidade foi surpreendente e crescia a cada dia. Nesse momento a capoeira tomou conta dos tempos livres e dos diferentes espaços do
CMEI, as crianças praticavam o jogo repetidamente com o intuito
de treinar as habilidades para apresentação, um fato compensador
para nós profissionais que executamos o projeto.
Esse momento envolveu a participação de outros professores para a
construção do figurino, assim como a direção da instituição financiou
a compra do material para a confecção. Um dos colaboradores do
CMEI realizou uma pintura de um painel para compor o cenário da
apresentação, enriquecendo e valorizando a manifestação artística da
capoeira. Contamos também com a participação voluntária de alguns
integrantes de um grupo de capoeira que juntamente com sua mestra, realizou a composição da bateria durante a apresentação.

O último dia foi marcado por uma grande festa, tivemos a presença
dos alunos dos outros grupos, juntamente com todos os professores
e colaboradores do CMEI, além da presença da família para prestigiar o trabalho das crianças.
Ao final da apresentação notamos que o entusiasmo era geral entre
as crianças na roda, e, por isso, as mesmas solicitaram apresentar
mais uma vez, e realizamos mais uma sequência de jogos para que
todas pudessem aproveitar melhor esse momento.
Por fim, entregamos uma medalha para todos que participaram da
apresentação como forma de demonstrar para as crianças que na
capoeira não existe ganhar ou perder: todos são vistos como verdadeiros campeões.

4 - RESULTADOS
Inicialmente diante dos resultados esperados pretendíamos com
esse projeto ampliar o acesso das crianças à prática corporal da capoeira e possibilitar o conhecimento cultural, histórico e corporal
da capoeira para crianças de comunidades carentes. Além do mais,
acreditávamos que como resultados, poderíamos destacar também
nossa contribuição para a formação de suas identidades, bem como
a garantia de acesso às suas raízes culturais e colaborar para a preservação de um conhecimento historicamente construído pelo povo
de sua nação. Outro resultado esperado, é que esse projeto poderia
contribuir com a formação profissional das alunas envolvidas. Nessa
lógica, esperávamos que o envolvimento das discentes fortalecesse e ampliasse as ações para a comunidade para além do ambiente
acadêmico.
Como resultados alcançados, destacamos as experiências das crianças que participam do projeto reconhecendo e interagindo com a
capoeira de forma surpreendente. Todas as turmas que participam
das aulas conhecem a capoeira pela música, pela expressão corporal
que representa seus movimentos e para as turmas do Grupo VI já
compreendem suas relações históricas com a cultura afro-brasileira.
É comum no cotidiano do CMEI, as crianças perguntarem qual é o
dia da capoeira, ou até mesmo afirmar os dias em que terão aula de
capoeira com entusiasmo. Essa relação é descrita para nós através
de alguns docentes da instituição, esse conhecimento transborda o
espaço escolar, pois, as crianças também comentam sobre a capoeira em seu âmbito familiar e reproduzem os movimentos em suas
casas e em seus horários de lazer, relato realizado por alguns pais,
nos corredores e arredores do espaço escolar.

Sendo assim, podemos apontar como um resultado alcançado as
dimensões que envolvem o objetivo geral do projeto de extensão.
As reproduções das músicas ensinadas nas aulas são vistas por todo
o CMEI, mesmo em dias que as aulas de capoeira não são ministradas. Trabalhando a capoeira como uma luta onde não acertar o
adversário é uma regra da modalidade, amplia a visão de respeito
ao próximo, introduz a noção da violência não ser permitida e nem
aceita na sociedade, além de favorecer as relações de amizade e
convívio social.
Diante do envolvimento das acadêmicas, podemos destacar que as
mesmas estabeleceram total envolvimento com a prática profissional, e assim estabeleceram relações diretas pesquisando, planejando
e executando as aulas. Também é possível apontar que as mesmas
participaram diretamente de ações que lhes permitiram ampliar sua
linha de pesquisa, como exemplo a participação da Semana de Pesquisa e Extensão (SEPEX) do Centro Universitário Católico de Vitória
(UCV), tendo alcançado o 1° lugar na categoria Projeto de Extensão
da 18ª edição da SEPEX.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressaltamos que o projeto relatado esteve pautado na transmissão
dos conhecimentos históricos, culturais e corporais das crianças e
que oportunizar essas dimensões de aprendizado foi o grande desafio que envolveu o processo de consolidação do mesmo.
Destacamos que a apropriação dos conteúdos transmitidos durante
o projeto foi nítido, como apresentado em nossos resultados alcançados, e se reflete a partir do desenvolvimento da capoeira nos diferentes espaços e os significados atribuídos pelas crianças em sua
prática cotidiana. Sendo assim, podemos ressaltar que o objetivo
geral proposto no início do projeto foi alcançado.
As crianças conhecem a capoeira em suas perspectivas culturais, históricas e corporais. Ainda nesse contexto, acreditamos ter alcançado
uma contribuição para a formação de uma identidade pluralista a
partir de um conteúdo de afro-brasileiro. Como ressalva, a autoestima e o respeito à diversidade foi consequência do desenvolvimento
do projeto diante da valorização da prática da capoeira no âmbito
escolar. Essa prática de valorização colabora para a desconstrução
de estereótipos promovendo ações de combate ao preconceito racial.

A capoeira ao ser transmitida enquanto conteúdo escolar é incapaz
de se desassociar de sua configuração de luta, jogo, de sua musicalidade e de sua arte traduzida por seus movimentos corporais.

Concluímos que o processo foi de grande aprendizado tanto para as
crianças como para nós futuros docentes de Educação Física, oportunizando em ambas as partes um conhecimento mútuo acerca do
conteúdo proposto.

Nessa perspectiva, dialogando com a literatura estudada “Entendemos ser a capoeira uma construção social que extrapola conotações
específicas que tentam acomodá-las em dimensões fechadas (só
esporte, só luta, só dança, só folclore, etc.)” (FALCÃO, p. 59, 2006).

Por fim, apresentamos a capoeira como uma cultura que promove a
paz e o respeito ao próximo, valorizando os princípios éticos descritos
nas DCNEI’s diante da solidariedade, respeito ao bem comum, diferentes culturas, identidades e singularidades (BRASIL, 2010).

Diante das diferentes formas de se expressar que as crianças desenvolveram a partir do contato com o conteúdo da capoeira podemos
situar uma reflexão acerca da linguagem infantil “[...] pensar num
currículo que contemple diferentes linguagens em suas múltiplas
formas de expressão, as quais se manifestam por meio da oralidade, gestualidade, leitura, escrita, musicalidade [...]” (AYOUB, p.54,
2001).
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Palavra de especialistas - II
Refletindo sobre a prática:
o que é para a criança 		
sentir-se à margem?

Beatriz Mateus Pereira1
Thatiana Monteiro Sales Barreto2
Renato Gonçalves dos Santos3

1 - Introdução
Em entidades compromissadas com o debate étnico-racial, o trabalho social com crianças moradoras de favelas e periferias levanta
inicialmente algumas questões. Qual é a percepção de raça entre
essas crianças? Em que momento passam a se reconhecer produzindo ou reproduzindo conceitos sobre sua identidade racial? Qual
a forma de transmissão desses conceitos e suas consequências? A
infância negra no Brasil se reconhece?
Este artigo objetiva discutir o reconhecimento como condição de
realização de si, partindo de uma situação de experimentação
apresentada pelo monitoramento das ações socioeducativas pastorais no Centro Juvenil São Pedro. No corpo do artigo, apresentamos os resultados do experimento das bonecas feito com quatro
grupos de crianças que frequentavam o Centro Juvenil São Pedro
(CJSP) no ano de 2015.
O Centro Juvenil São Pedro desenvolve seus trabalhos na Comunidade da Margem da Linha, Município de Campos dos Goytacazes,
norte do Estado do Rio de Janeiro. Segundo diagnóstico socioeconômico e análise da produção histórica da Favela Margem da
Linha, essa comunidade pode ser considerada como uma das mais
antigas da cidade e, até 2014 (ano em que parte da comunidade
foi removida), como uma das mais populosas, com 2.196 moradores, com destaque para o número expressivo de crianças e adolescentes, cerca de 45,30%. Segundo pesquisa de monitoramento
desenvolvida com crianças e adolescentes do Projeto Araribá do
CJSP, em 2015, pela psicóloga da equipe, Thatiana Sales, 73% dos
entrevistados se autodeclararam pretos ou pardos (seguindo os
critérios de pesquisa do IBGE).
1
2
3

Tal antiguidade e volume, porém, não garantiram historicamente a
presença do Estado com políticas públicas garantidas como direito
na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A pesquisa apontou a completa ausência de serviços de educação,
saúde, esporte e lazer, além do precário saneamento. Também indicou a situação socioeconômica, na qual 73% dos entrevistados
declararam ter renda de até dois salários mínimos, sendo que, em
50% dos casos, essa renda era composta por benefícios sociais de
políticas de transferência de renda, como o Bolsa-Família.

2 - Experimento das bonecas
O experimento das bonecas é um meio de aferir a autopercepção
racial. Desenvolvido pelo psicólogo educacional Kenneth Bancroft
Clark (1914-2005), consiste em apresentar a crianças duas bonecas, uma negra e outra branca, e realizar uma série de perguntas,
observando as respostas dos entrevistados.
A seguir, apresentamos os resultados do experimento feito com
quatro grupos de crianças da ISJB – Centro Juvenil São Pedro
(CJSP). Como amostra, realizamos o experimento com 9 crianças
da turma 1 (4 e 5 anos), 7 da turma 2 (6 e 7 anos), 10 da turma 3
(8 e 9 anos) e 7 da turma 4 (10 e 11 anos), totalizando 33 crianças.

Mestra em Políticas Sociais, especialista em Gestão de Políticas Sociais, socióloga, gerente socioeducativa e pastoral do Centro Juvenil São Pedro.
Especialista em Educação Social e Psicanálise, psicóloga do Centro Juvenil São Pedro.
Especialista em Serviço Social na Contemporaneidade, assistente social, articulador social do Centro Juvenil São Pedro.
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Bonecas apresentadas durante o experimento no CJSP
Nas primeiras duas perguntas, solicitamos às crianças que identificassem a boneca branca e
a boneca negra, observando se era percebida por elas essa diferença: três crianças da turma 1 apresentaram dificuldades em identificar a cor das bonecas, mostrando a negra como
branca ou vice-versa. Todas as demais crianças fizeram essa discriminação.

3 - Análise dos dados
Ao serem questionadas sobre qual era a boneca mais bonita, 100% das crianças da turma
1 identificaram como tal a boneca branca, argumentando diferentes razões para fazê-lo: “é
branca”, “está de batom e vestido”, “tem uma saia bonita” e “porque está de vestido”.
Na turma 2, o índice de aprovação da boneca branca foi bastante expressivo. Cerca de 86%
das crianças o fizeram. Com alegações de a boneca ser bonita porque: “tem o cabelo loiro”,
“é branca”, “tem o corpo bonito”, “tem o olho azul”. Apenas notamos uma diferença expressiva de percepção quando lemos os resultados das respostas das crianças das turmas 3 e
4, sobretudo nesta última, na qual, pela primeira vez, a boneca negra respondeu por 57%
das indicações como a mais bela. Nesses casos, embora ainda existam alegações de que
a branca era bonita “porque ela é a Barbie”, começamos a ouvir
explicações de que a negra era mais bonita por ser “igual a mim”,
“por ser da minha cor” ou simplesmente porque era ela, a boneca
negra, a mais bonita.
Quando questionadas sobre qual a boneca seria a legal, as respostas também apresentam significativas diferenças se compararmos
as turmas 1 e 2 às turmas 3 e 4. Isso é possível notar nos gráficos
a seguir.

Um fator preocupante foi a identificação da boneca negra como a
maldosa. Muitos relatos referiam-se a questões ligadas à prática
da violência física, “bate nos outros, nas crianças, nas pessoas, faz
maldade, deixa cair, machuca as crianças...”, além de trair e xingar.
Enquanto a boneca branca foi vista como a “boazinha, não bate,
faz coisas boas, ajuda...” Nesse sentido, vem-nos à mente uma inquietação: que modelo de mulher negra violenta é esse que perpassa o imaginário dessas crianças? Nesse caso, podemos levantar
como hipótese a relação com os índices de violência doméstica

Podemos notar, observando os gráficos que demonstram os resultados das perguntas seguintes, que a mesma dinâmica marcou as
respostas, ou seja, a percepção positiva sobre a boneca branca se manteve para as turmas 1 e 2, nas quatro perguntas que se seguem.
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que, apesar de virem caindo ao longo dos anos, ainda continuam
altos nas pesquisas diagnósticas institucionais do público atendido.
Percebemos, porém, que esses dados sofreram modificações nas
turmas 3 e 4, nas quais a cor negra passava a ser mais valorizada e
identificada com fatores positivos. Os depoimentos apontaram o negro como bom, bonito, bondoso, que inventou muitas coisas, surgindo inclusive a admiração pela África como um lugar onde se gostaria
de morar. Cem por cento das crianças das turmas 3 e 4 autoidentificaram-se negras, e 90% da turma 3 e 100% da turma 4 como sendo
essa a cor que gostariam de ter.
É importante ressaltar que os integrantes das turmas 3 e 4 estavam,
em sua maioria, inseridos há mais tempo nas atividades do CJSP. A
turma 3, inclusive, participando, durante aquele ano, da Oficina de
História e Cultura Afro (muitos integrantes da turma 4 participaram
da mesma oficina em anos anteriores), o que pôde influenciar essa
modificação da relação com a raça/etnia negra, vista de maneira
mais positiva.
Fazzi (2012) trata do drama racial de crianças brasileiras e descreve
oito mecanismos gerais de transmissão do racismo: a) a família, por
meio dos processos de identificação, mas também das conversas
realizadas pelos adultos na presença das crianças; b) pistas comportamentais oferecidas pelos adultos; c) comentários dos pares nas
brincadeiras e, ou, escola; d) admiração pela aparência pessoal,
como elogios ao cabelo, cor dos olhos, entre outros; e) associações
culturais e simbólicas de cores, atribuindo uma conotação positiva
para as palavras branco ou claro e negativa para as palavras preto,
negro e escuro; f) material de leitura infantil estereotipado, tanto
nos livros didáticos quanto nos livros de literatura; g) meios de comunicação de massa; e h) observação feita pela criança da ocupação
racial dos papéis sociais.
É possível associar os mecanismos descritos por Fazzi (2012) com
o resultado do experimento realizado no Centro Juvenil São Pedro,
sobretudo se consideramos os comentários das crianças a respeito
da aparência física se referindo aos traços fenotípicos, especialmen-
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te olhos e cabelos, e a associação simbólica das cores (“porque é
branca”, “porque é negra”). Ainda é possível encontrar a reprodução
de expressões associadas ao comportamento adulto (“é jeitosinha”,
“xinga”, “bate nos outros”, “pega os outros e joga no chão”).
D’Adesky (2006) situa a luta por reconhecimento no campo simbólico e destaca sua relevância, sem deixar de considerar a necessidade
da luta por direitos políticos, os direitos culturais contra todas as
formas de discriminação que podem prejudicar as perspectivas de
futuro dos negros e de seus descentes.
Colocar em foco a noção de reconhecimento contribui, sem
dúvida alguma, para aguçar nossa reflexão a respeito da busca
do justo e do bem no quadro de uma situação concreta. Por
exemplo, se constatamos no Brasil que o reconhecimento pleno
não é acessível aos negros, isso denota que a sociedade brasileira
não é verdadeiramente igualitária, apesar do fato de ela atribuir
a todos (brancos e negros) igual reconhecimento político e
jurídico (D’ADESKY, 2006, p. 87).
A Inspetoria São João Bosco entende e expressa esse entendimento
em sua Política Institucional de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e de Gênero (2014). Para a ISJB, é imperioso intervir na realidade onde estão instaladas suas unidades, no caso do Centro Juvenil
São Pedro, considerando o que pode e deve potencializar a vida de
crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, o que passa necessariamente por contribuir para que as crianças se reconheçam como
negras, uma vez que tomamos o reconhecimento como condição de
realização de si.
Sobre a importância de espaços de discussões e valorização da cultura negra, a cientista social Nádia Cardoso, em seu Artigo “Impactos do racismo na minha trajetória escolar”, destaca que, após uma
infância de experiências subalternizantes, foi sua entrada, já na adolescência, em um grupo de capoeira um fator determinante para seu
reconhecimento e valorização racial:

Entrei para o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, onde permaneci por mais de dez anos. Essa foi uma atitude decisiva para
ser quem sou hoje. Foi nessa entidade que tive acesso ao debate
sobre identidade negra, racismo, antirracismo, culturas negras,
africanidades... E assim me tornei gente. Orgulhosa e digna de
ser o que sou (CARDOSO, 2013, p. 119).
Embora os resultados do experimento indiquem crescimento da autopercepção positiva, com crianças elevando sua autoestima e valorizando suas características físicas, históricas e culturais, mesmo nas
turmas 3 e 4, foi comum a identificação do negro com a história da
escravidão no Brasil, do racismo, enfim, como aquele que sofreu e,
ou, sofre.
Diante desses dados, é importante perceber que nossas ações em
relação à igualdade racial, na luta contra o racismo e toda forma
de discriminação, ainda merecem maior atenção, o que contribuiria também para maior autoestima do público atendido, já que, de
acordo com pesquisa realizada no primeiro semestre de 2015, 75%
se autodeclararam negros. Para tanto, acreditamos que as atividades do CJSP ainda podem ser intensificadas, buscando um trabalho
que valorize uma história mais positiva do negro, de suas características físicas e culturais, fortalecendo ainda mais nossas ações de
promoção da igualdade étnico-racial.
Os dados nos estimulam a aperfeiçoar o trabalho e fazem uma indicação de que tomamos o rumo mais acertado. Sobretudo se considerarmos os últimos gráficos, nos quais estão designados o crescimento da percepção de si como negros e o desejo de ser negro.

4 Considerações finais
Discutir o reconhecimento como condição de realização de si, partindo de uma situação de experimentação apresentada pelo monitoramento das ações socioeducativas pastorais no Centro Juvenil
São Pedro, implica, nesse caso, assumir um compromisso de leitura
do território em que está inserida a unidade para, então, realizar a
intervenção.

4

Num contexto em que 73% das crianças se autodeclararam negras
e viviam na favela, a percepção de um padrão estético e moral que
valoriza o branco como sendo bom, belo e justo, em detrimento do
negro, feio e maldoso, é algo que não pode ser negligenciado. É preciso que nos coloquemos questões como: o que leva uma criança a
identificar a boneca negra como a maldosa e feia?
Os depoimentos das turmas 3 e 4 deram uma pista para essa resposta. Após refletir sobre a história do povo negro sob uma outra ótica,
que não a oficial, após experimentar atividades que traziam à memória a origem de um povo vibrante, criativo, trabalhador, a mudança na percepção foi impressionante, embora não surpreendente.
Conforme dito anteriormente e considerando as relações estabelecidas entre o experimento das bonecas e a produção de Fazzi, além
dos textos de D’Adesky, essa é uma luta que se trava também no
campo simbólico, embora não possamos negligenciar seu aspecto
material.
O Centro Juvenil São Pedro, como unidade da Inspetoria São João
Bosco, compreende que, para “Ser sinais e portadores do amor de
Deus aos jovens, especialmente os mais pobres”4, é imperioso contribuir para que as crianças se reconheçam como negras, uma vez
que tomamos o reconhecimento como condição de realização de
si. Essa é indubitavelmente uma contribuição para a construção de
uma sociedade justa e fraterna.
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Mês da Consciência Negra
“Nossa luta é por um Brasil de equidade, em todos os sentidos.”
Jurandyr Azevedo Araujo
A data do assassinato de Zumbi dos Palmares foi transformada,
em 1978, no Dia Nacional da Consciência Negra pelo Movimento
Negro Unificado. Um dos objetivos declarados, segundo historiadores, era opor o 20 de Novembro ao 13 de Maio, que marca a
“falsa” Abolição da Escravatura pela princesa Isabel, em 1888.

Como surgiu o					
Dia Nacional da Consciência Negra
Símbolo da resistência negra contra a escravidão, Zumbi foi o último chefe do Quilombo dos Palmares. Criado pelo padre Antônio
Melo, aos 15 anos, fugiu para Palmares e adotou o nome Zumbi,
que significa “guerreiro”. Logo ascendeu ao comando militar do
quilombo, governado então por Ganga Zumba. Em 1678, renegou
um acordo com as autoridades coloniais e provocou uma guerra
civil no quilombo. Mandou envenenar Ganga Zumba e assumiu
seu lugar. Durante 14 anos, liderou a resistência contra os portugueses. Com a destruição de Palmares, em 1694, fugiu com outros
sobreviventes e se escondeu na mata. Foi morto numa emboscada, após ser traído por companheiros. Seu corpo foi mutilado, e a
cabeça enviada para o Recife, onde foi exposta em praça pública.
Comandante do Quilombo de Palmares, após 17 anos de combate
em que se notabilizou como um dos maiores generais da história
da humanidade, Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695, durante a expedição repressora do bandeirante Domingos Jorge Velho. A experiência palmarina durou cerca de 60 anos e foi a maior
e mais longa contestação à ordem escravista em todo o mundo e
em todos os tempos. Palmares abrigou cerca de 20 mil habitantes,
negros, índios e brancos pobres.
O poeta, professor e militante do movimento negro, Oliveira Silveira, nascido em 1941, no interior do Rio Grande do Sul, pesquisou e sugeriu a data 20 de Novembro como a mais significativa
para a comunidade negra brasileira e como alternativa ao 13 de
Maio, data de comemorações oficiais da Abolição da Escravatura
no Brasil.
O 20 de Novembro começou a ser celebrado em Porto Alegre-RS,
na década de 1970, pelo grupo Palmares. Inicialmente comemorada como Dia do Negro, a data tornou-se Dia Nacional da Consciência Negra, em 1978, por meio de iniciativa do Movimento Negro
Unificado (MNU) Contra a Discriminação Racial.

Celebrar o Mês da Consciência Negra?
É uma conquista do movimento negro brasileiro. Simboliza a resistência e determinação do povo negro no Brasil contra a opressão
e pelo reconhecimento da dignidade. É um momento de reafirmação da luta contra o racismo, reflexão e proposição. Alçado a ícone
da resistência contra o racismo e a discriminação, Zumbi faz parte,
desde 1995, do Panteão dos Heróis da Pátria.
O Dia Nacional da Consciência Negra adquire, a cada ano, uma importância maior. Estamos celebrando, agora, o Mês da Consciência
Negra. Basta acompanhar os diversos eventos pelo Brasil para se
ter a exata noção de como a data hoje mobiliza a sociedade, não
somente o movimento negro, mas toda a sociedade brasileira.
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O Brasil pode avaliar as conquistas contra o racismo e elencar suas
futuras batalhas para livrar o País definitivamente desse mal. Sempre se deu muito valor no Brasil ao mito da democracia racial, de
que seríamos um país onde esse problema não existiria e todos
poderiam conviver de maneira harmoniosa, o que não é verdade,
infelizmente. Nas últimas décadas, essa situação está mudando
tanto com ações políticas como teóricas. O reconhecimento de
que existe racismo no Brasil é um grande avanço em relação às
décadas anteriores. A existência de um órgão dentro do governo
federal como a Seppir, a realização da I e da II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial são marcos importantes na
caminhada. Não podemos deixar de falar das inúmeras iniciativas
que as salesianas de Minas Gerais e Espírito Santo têm realizado.
As comunidades negras estão construindo um trabalho sem precedentes na história do Brasil, no que diz respeito à igualdade racial. Mas ainda é apenas parte da solução do problema. Devemos
trabalhar pelo desenvolvimento econômico e para a inclusão da
população negra; desenvolver projetos de capacitação de gestores
públicos e de agentes sociais para operar políticas de promoção
da igualdade racial em todos os âmbitos, seja na administração
pública, seja na iniciativa privada; ter a atenção voltada à inclusão
da população negra no sistema educacional, no sistema de saúde;
com relação à cultura negra, atuar pela valorização de toda forma
de expressão artística e também no combate à intolerância religiosa, e trabalhar também, com especial atenção, pela melhoria de
vida nas comunidades remanescentes de quilombos. É fundamental que a sociedade civil se comprometa ainda mais com a nossa
causa.
Não se pode pensar a história e o futuro do País sem a presença
do negro, seja ele organizado ou não. Vibrar e viver a esperança,
pois o negro é um povo de muita esperança e tem demonstrado
isso nas práticas diárias: movimentos negros, agentes de pastoral
negros, cursos, encontros, articulação de padres, bispos e diáconos negros, aumento de vocações negras. Na Igreja, a Pastoral
Afro-Brasileira é aceita em suas estruturas de serviço e recebe
um novo alento por meio do subsídio de estudo da CNBB nº 85
(“A Pastoral Afro-Brasileira”). Esse espaço conquistado pelos afro
-brasileiros enriquece o catolicismo com sua forma de expressar a
fé nas manifestações da religiosidade popular e nas celebrações
litúrgicas. Assim, o povo negro ressuscita sua memória histórica,
sua autoestima, sua cultura, enfim, sua identidade.
A Igreja Católica no Brasil, fiel à missão de Jesus Cristo, está presente nesses importantes acontecimentos, por meio de seus representantes e de suas orações. Exorta a todo o Povo de Deus a
colocar-se a serviço da vida e da esperança, “Acolher, com abertura de espírito as justas reivindicações de movimentos - indígenas,
da consciência negra, das mulheres e outros - [...] e empenhar-se
na defesa das diferenças culturais, com especial atenção às populações afro-brasileiras e indígenas” (CNBB, Doc. 65, nº 59).

Religiosidade popular
Padre José Pereira Lima Filho, SDB1
Com frequência vemos a religiosidade popular ser classificada
como algo menor, como “sincretismo”, invencionice, coisas
exóticas, obscurantismo ou mero conjunto de curiosidades.
Mas na fé do povo há um tesouro inestimável ao qual convém
prestar atenção (ALENCAR, 2013, p. 1).

1 - Cristianismo primitivo
Sabe-se que alguns dos motivos da rápida expansão do cristianismo nos primeiros séculos se deve à sua teologia, ao heroísmo dos
cristãos, às lideranças de homens e mulheres que acreditavam
profundamente em Cristo. Não podemos esquecer que essas são
razões de enorme importância. No entanto estudiosos, como o teólogo Eduardo Hoornaert, afirmam que o fenômeno avassalador
da difusão da fé cristã foi muito mais impulsionado pela fé popular
e pela ação cristã nas bases da sociedade.
Os estudos arqueológicos vieram provar que a fé popular e a capacidade dialogável do cristianismo com as pessoas das classes mais
baixas é que permitiram que o Cristo fosse tomando o
lugar de divindades e crendices dominantes no
imaginário daquele tempo.

2 - Cristo vence Asclépio
Escavações arqueológicas comprovam que,
durante os longos sete séculos entre
o fim do século V a.C. e o século III
d.C., Asclépio foi a divindade mais
venerada em todo o território
pan-mediterrâneo. Ele era, na
Grécia e em Roma, o deus da
medicina e da cura, e seu culto
disseminou-se pela Europa,
África e Oriente Médio. Impressiona o número de templos dedicados a esse deus,
desde o Oriente Médio ao
Ocidente Mediterrâneo.
O motivo é que Asclépio
era o primeiro deus do
panteão grego que desceu
do repouso esplêndido no
monte Olimpo para se envolver com a dor da humanidade. Chegando à terra,
entre os mortais, ele sentiu
pena ao constatar a morte

prematura de tantas criaturas humanas e os grandes problemas
de saúde enfrentados pelas pessoas. Conquistou então rapidamente a preferência popular. Os doentes vinham de longe fazer
suas “incubações” em algum de seus templos, pedir ao deus a saúde e a felicidade para si e família. As romarias de nossos dias a santos e santas, “hipotéticos(as) ou provados(as)”, seguem a mesma
dinâmica. Quantos ainda hoje visitam os lugares santificados por
um servo ou serva de Deus para pedir-lhe graças, saúde espiritual
ou física...
Os mesmos estudos arqueológicos que nos revelam a importância de Asclépio mostram-nos também que, a partir do século II
d.C., começou a aparecer, dentro de templos tradicionalmente
dedicados a Asclépio, a figura de Cristo. Eram invocações gravadas
em pedras ou grafites sobre paredes. Surgiram nas igrejas cristãs
acomodações improvisadas de antigos templos dedicados a Asclépio. Apareceram pedras nas quais invocações ao deus grego foram
substituídas por pedidos dirigidos a Cristo, que começou a rivalizar
com Asclépio no favoritismo popular. Esse movimento iniciou-se
entre a população pobre das grandes cidades, como Roma, Alexandria e Antioquia.
Em 381, Cristo foi proclamado oficialmente, pelo imperador Teodósio, o “Salvador do Povo Romano”. O imaginário ocidental não
encontrou mais nenhum rival à sua altura.
A deusa egípcia Ísis,2 que se apresentava com o filho nos braços,
era tida como mãe de deus e das pessoas. Também ela foi substituída por Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa mãe espiritual
e bondosa.
Não é tarefa simples distinguir, em termos religiosos, o que é sincrético e o que é original. Até mesmo o que hoje consideramos
ortodoxia indiscutível apresenta-se como que eivado, impregnado
da riqueza diversificada da cultura popular.
Um estudo mais acurado e profundo da Bíblia nos mostra, mesmo
nos escritos mais antigos, que há neles diálogos e contribuições
provenientes das culturas e religiões dos povos vizinhos. Não se
pode negar a influência da cultura europeia até mesmo na liturgia
católica, nas alfaias litúrgicas, por exemplo.

3 - A religião não é uma realidade
fossilizada
Trata-se de um fenômeno vivo, dinâmico, não pode ser ilhada,
isolada numa visão única, intelectualizada e petrificada. Não podemos fechar os olhos e não reconhecer que a Igreja, em sua
configuração, abriga elemento de religiosidade popular. Sejamos
humildes e reconheçamos essa positiva e enorme contribuição.
Isso não quer dizer aceitar, endossar toda forma de religiosidade
de maneira populista, mas nos enriquecer intelectual e religiosamente. A religiosidade popular tem muito a nos ensinar. O diálogo
com o imaginário do povo, com seus sistemas simbólicos, pode
trazer-nos ensinamentos profundamente evangélicos.
A fé do povo ajuda-nos a relativizar cientificismos, intelectualismos, eurocentrismos, romanismos, teologias e liturgias frias ou
tendentes a se distanciar da realidade.

Salesiano de Dom Bosco, diretor da Rádio, da Paróquia do Horto e dos dez oratórios salesianos no Município de Juazeiro do Norte-CE.
Deusa egípcia que dominava soberana o imaginário das populações pan-mediterrâneas. Viajava pela África e Europa em barco ou
burro, por todo o mundo greco-romano. Era considerada modelo de mãe e esposa. Era amiga dos escravos, pescadores, artesãos,
oprimidos. Também costumava escutar as preces dos ricos, das donzelas, aristocratas e governantes.
1
2
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4 - Religiosidade
popular e religião
de elite
Nem sempre certas lideranças
religiosas aceitam determinadas crenças, ritos, narrativas,
símbolos originários de outras
fontes. São toleradas, por vezes,
por serem vistas como errôneas. A religião tradicional inclinase a aderir a aspectos formais,
abstratos, tidos como ortodoxos.
São encontradiças na religiosidade popular manifestações
locais incorporando elementos
de sincretismo, mágica e matizes como a veneração de santos
populares (Padre Cícero, Frei
Damião, Padre Ibiapina, Benigna Cardoso, para ficar só no
Nordeste). Observa-se ainda a
sacralidade de objetos, a busca
de soluções a males cotidianos,
os rituais de cura (muitos vão
às romarias pedir ao santo ou à
santa que lhes cure de suas enfermidades), os exorcismos.

5 - Catolicismo “brasileiro”
Em muitos rincões do interior, onde não há representantes oficiais
da Igreja, encontra-se um catolicismo rústico desenvolvido por comunidades rurais que vivem numa economia de subsistência. Essa
vivência da fé se baseia em festas coletivas, danças e rezas, com
forte apelo ao culto de santos e padroeiros.

6 - Religiosidade popular e os senhores bispos
O fenômeno religioso popular nem sempre teve uma rápida atenção devida pelos bispos. Demoram, aguardam os tempos para
olharem sua importância. Tem-se a impressão de que lhe atribuem pouco significado em termos de religiosidade popular. As
procissões aos santos padroeiros, algumas até meio folclóricas,
são testemunhos externos de fé, como já se referia o Papa Francisco.

7 - Os fiéis e a religião dos ritos
O que se expressa por meio dos símbolos, imagens, gestos e ritos?
O que vivem os fiéis por trás dessa prática religiosa?
O movimento cristão conseguiu articular, dentro da sociedade
romana, uma rede associativa de socorro às prementes necessidades humanas. Os discípulos de Cristo se tornaram então mais
eficientes que as tradicionais iniciativas tomadas em nome de Asclépio ou Ísis. Cristo e Maria eram mais poderosos que os deuses
pagãos. As desigualdades sociais existentes no Império Romano
foram combatidas pelos cristãos. O historiador irlandês Peter
Brown pormenoriza o modo como a sociedade romana baseava-
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se no postulado de um inexorável e intransponível distanciamento
social entre os “bem-nascidos” e seus inferiores, em sua maioria,
escravos.
Nesse aspecto, percebe-se a radical novidade do cristianismo, cujo
pressuposto é que somos todos iguais diante de Deus. Mais ainda: Deus prefere os pobres, os humildes, os perseguidos, os sem
voz nem vez. Isso é muito claro nos textos do Novo Testamento.
Essas ideias têm enorme influência pelo fato de que as primeiras
gerações cristãs viviam em contato direto com categorias sociais
marginalizadas, entre as quais a violência, a injustiça, o suicídio
eram tristes ocorrências da vida diária.
As vitórias simbólicas de Cristo e de Maria foram, na realidade, vitórias do povo analfabeto na sua luta por dignidade e bem-estar. O
mais impressionante é que esse movimento conseguiu introduzir
a figura de Maria, que não encontrava muito realce nos textos do
Novo Testamento.

8 - Conclusão
A religiosidade popular tem muito a nos ensinar, sobretudo em
um país como o nosso, semianalfabeto em termos de religião.
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Ensaio de salesianidade
Antônio: o primogênito de Francisco Luís e de Mamãe
Margarida
Padre Sedney Manja

1 Introdução
Este ensaio busca focar e compreender melhor o processo de crescimento e amadurecimento de Antônio José. O tema, O primogênito de Francisco e Mamãe Margarida, quer nos indicar que, tanto
para Francisco Luís Bosco quanto para Mamãe Margarida, Antônio
é o filho primogênito e deve ser educado e tratado como tal. Neste
ensaio, portanto, Antônio é o personagem central. O objetivo é
resgatar sua humanidade, marcada por perdas significativas, mas
também por valores morais e evangélicos os quais Mamãe Margarida soube oferecer à sua formação humana e cristã.
A fim de responder ao objetivo do tema proposto, abordaremos
os seguintes aspectos: 1) a origem de Antônio José, perpassando
o histórico familiar de seus pais e as perdas significativas que teve
na família; 2) a perda da irmã, da mãe e do pai, o que marcaria
profundamente seu processo de amadurecimento e desenvolvimento, principalmente na pré-adolescência e adolescência, a fonte dos conflitos, quando se localiza com maior facilidade os conflitos familiares; 3) o caráter de Antônio, que parecia ser indomável
por causa de seu temperamento grosseiro, fogoso e caprichoso,
foi revelando, aos poucos, uma maior docilidade consigo e com os
outros. No decorrer dos anos, aprenderia a ter domínio de si e de
seus atos, e, por sua amabilidade e alegria, conquistaria sempre
as pessoas. E, por fim, perceberemos que a educação firme e dócil que Antônio recebeu de Mamãe Margarida iria marcá-lo para
sempre, e ele buscaria sempre se aconselhar com a mãe.
Já lhes asseguro, portanto, que não falarei do relacionamento de
Antônio com Joãozinho Bosco especificamente, mas do relacionamento de Antônio com Mamãe Margarida e desta para com ele,
pois ela, sem dúvida, exerceu um papel fundamental no processo
formativo desse “seu” filho primogênito, recebido como herança
de Francisco Luís Bosco, quando este veio a morrer.

2 Desenvolvimento
2.1 Origem de Antônio José
O contexto social e familiar em que viveram os pais de Antônio
José era de muita pobreza, mas, com o trabalho de cada dia, nunca
se deixou faltar nada à família. As qualidades que mais caracterizavam seus pais eram a simplicidade, a honestidade e a bondade.
Eles viviam uma experiência de fé muito profunda e confiavam
sempre na Divina Providência.
Francisco Luís Bosco morava entre Capriglio e Castelnuovo, à beira
de um bosque, onde havia uma pequena aldeia chamada Becchi,
pertencente ao Distrito de Morialdo. Ele era dono de uma dessas casas, que tinha um aspecto de pobreza absoluta, um lugar
de pouco conforto. Sua pequena fortuna estava no terreno ao
lado da casa, no qual ele trabalhava para ganhar a vida. Uma vez
que os rendimentos não eram suficientes para atender a todas as
necessidades da família, cultivava também, como meeiro, terras
pertencentes à família Biglione. Ele viveu com a esposa e um filho
chamado Antônio e também com a mãe idosa. Esta era tratada
por ele com muita atenção, o que sugere uma terna piedade filial (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 37). Podemos perceber,
portanto, que

“Era hombre de carácter amable, excelente cristiano y dotado de
gran sentido común para la instrucción religiosa, que cultivaba con
la frecuente asistencia al catecismo y a los sermones en la iglesia
parroquial. La verdadera sabiduría proviene de Dios y enseña al
hombre a no quedarse en vanos deseos y a abandonarse enteramente a las disposiciones de la bondadosísima Providencia divina.
Por eso “la vida del que se basta a sí mismo y del obrero es dulce,
pero más que ambos el que encuentra un tesoro” (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 38).
Nesse contexto, encontra-se Antônio José, mais conhecido como
meio-irmão de José Luís e Joãozinho Bosco, e enteado de Mamãe
Margarida. Nasceu em 2 de fevereiro de 1808, na Casa Biglione,
em Morialdo, anexo a Castelnuovo de Asti e próximo aos povoados de Sussambrino, Mordônio e Capriglio.
Seus pais se chamavam Francisco Luís (20 de janeiro de 1784) e
Margarida Cagliero. Teve uma irmã, chamada Teresa (16 de fevereiro de 1810), que viveu apenas dois dias. Francisco Luís se casou
com Margarida Cagliero em 1805 e, depois de seis anos de matrimônio, ficou viúvo (28 de fevereiro de 1811). Portanto, aos 27
anos, perdeu a esposa, e Antônio ficou órfão de mãe aos 3 anos
de idade.
“Entregado por completo a sus trabajos, cuando menos lo esperaba, caía enferma la compañera de su vida, la cual, asistida por el
vicario parroquial don José Boscasso, el que había sido encarcelado en la fortaleza de Alessandria en 1800, expiraba el último día de
febrero de 1811, fortalecida con los sacramentos de la penitencia
y de la extremaunción” (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 38).
Depois de um ano e quatro meses, Francisco Luiz se casou com
Margarida Occhiena (6 de junho de 1812). Assim, Antônio, com
apenas 4 anos de idade, teria Margarida Occhiena como mãe (madrasta, conforme a nomenclatura da época e também de hoje), e
isso causaria muitos impactos em seu desenvolvimento humano e
psicológico, especialmente na relação com Joãozinho Bosco, José
Luís e Mamãe Margarida.
Em 11 de maio de 1817, morreu Francisco Luís, o pai de Antônio
José, de José Luís e de Joãozinho Bosco. Antônio, o filho primogênito de Francisco, tinha apenas 9 anos. Somente restaria a Antônio
a avó paterna, que seria para ele uma herança e uma segurança,
isto é, um ponto de apoio para seu crescimento e desenvolvimento com seus irmãos e Mamãe Margarida. “Quando morre seu pai,
tem nove anos, e então se encontra órfão de pai e de mãe. Sua
adolescência se desenvolve na dor e na solidão. Herda a responsabilidade da casa, é o maior e sabe que no campo há que trabalhar
duro para manter-se” (PERAZA, 2010, p. 57).
A avó de Antônio, Margarida Zucca, nasceu em 20 de março de
1752 e se casou com Felipe Antônio em 25 de setembro de 1777,
em Castelnuovo. Depois que ficara viúva, viveu com o filho Francisco Luís e, em 11 de fevereiro de 1826, faleceu aos 74 anos, na
casa onde estava sob os cuidados de Mamãe Margarida. Antônio
tinha 18 anos nessa ocasião.
A morte da avó Margarida Zucca significou para Antônio a perda de referência e apoio que tinha. Após a dolorosa situação de
perda, viveria um processo de solidão, no qual se sentiria muitas
vezes sozinho.
Antônio José se casou com Ana Maria Rosso em 23 de março de
1831. Como filho primogênito, ficou com a maior parte da casa
dos Becchi. Tiveram sete filhos. Tendo cumprido a missão de pai
e chefe de família, faleceu aos 41 anos, em 8 de janeiro de 1849.
2.2 As perdas significativas na vida de Antônio: irmã, mãe, pai
O crescimento e o desenvolvimento humano de Antônio José foram marcados por dor, solidão e perdas muito significativas. Hoje
sabemos que, quando uma criança perde muito cedo suas referências (pai ou mãe), isso pode retardar ou bloquear o seu crescimen-
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to, principalmente se essa lacuna não for preenchida por outras
pessoas que também sejam referências para ela. Isso, portanto,
pode trazer uma série de transtornos à formação de identidade
pessoal na vida adulta. Segundo Deolino Baldissera (2010, p. 60):
Em nosso processo de desenvolvimento da personalidade, vamos
aprendendo a lidar com a vida e com aquilo que a ameaça. Desenvolvemos estratégias protetivas para o nosso eu quando ele
se sente ameaçado. Em nossas dinâmicas psíquicas que envolvem
nossas necessidades, nossos valores e crenças, nossas atitudes,
quando entram em choque entre si, isto é, estão em contradição,
nossa mente se vale de mecanismos defensivos que procuram
adaptar o eu à realidade, mesmo que para isso precise distorcê-la,
falsificá-la ou negá-la.
Margarida Cagliero, a mãe de Antônio, deu à luz sua irmã, Teresa
Maria, mas esta viveu apenas dois dias. E, um ano após a perda da
irmã, ele também perdeu a mãe. Como família, somente passaria
a ter o pai e a avó, Margarida Zucca. No entanto as dificuldades e
as mortes não pararam por aí. Depois de seis anos da morte da
mãe, morreu-lhe também o pai, na idade de 34 anos ainda incompletos.
No relato da morte de Francisco Luís que se encontra nas Memórias do Oratório, encontramos o sofrimento de Mamãe Margarida,
de Antônio José, de José Luís e Joãozinho Bosco. Contudo, se levarmos em conta o histórico de perdas que Antônio José sofreu
desde os 3 anos de idade, diríamos que a morte de Francisco Luís
significou para ele desespero e abandono total. “Eu também lembro o que eu fiz em casa com o meu irmão Antônio, que estava
delirando com a dor” (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 45).
A morte do pai é a primeira recordação que Dom Bosco tem da
infância:
“Não tinha eu ainda dois anos, quando Deus Nosso Senhor permitiu, em sua misericórdia, que nos acontecesse uma grave desgraça. Um dia, o amado pai, que era de complexo robusto, na flor da
idade e desejoso de educar cristãmente a seus filhos, de volta do
trabalho, inteiramente suado, entrou descuidadamente na adega
subterrânea e fria. O esfriamento sofrido se manifestou ao anoitecer numa febre violenta, vindo a degenerar em uma pneumonia
muito forte. Todos os cuidados resultaram inúteis e, em poucos
dias, se viu às portas da morte. Confortado com todos os auxílios
da religião, depois de recomendar a minha mãe confiança em
Deus, expirou na idade de 34 anos, em 11 de maio de 1817.” (PERAZA, 2010, p. 90).
Esse referencial de perdas que
tem Antônio desde o início de
sua vida marcaria, portanto,
sua vida em vários aspectos:
no relacionamento com Mamãe Margarida, com José e especialmente Joãozinho Bosco.
E as dificuldades que Antônio
manifestava com Joãozinho
Bosco e com Mamãe Margarida podiam indicar o vazio e
a lacuna da presença dos pais
que faltaram em sua vida.
2.3 O caráter de Antônio José
O ambiente familiar no qual
Antônio se desenvolveu e cresceu até os 4 anos foi marcado
pela humildade de seus pais.
Embora fossem pobres, nunca
deixaram de ser carinhosos e
oferecer ao filho uma educação solidificada no amor e na
confiança em Deus. No primei-
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ro volume das Memórias biográficas, encontramos a descrição do
caráter de Francisco Luís e seu temor e confiança em Deus:
“Era um homem de caráter amável, excelente cristão e dotado de
grande sentido comum para a instrução religiosa, que cultivava
com frequente assistência ao catecismo e aos sermões na igreja
paroquial. A verdadeira sabedoria provém de Deus e ensina ao
homem a não ficar em vãos desejos e abandonar-se inteiramente
às disposições da bondosíssima Providência Divina.” (LEMOYNE;
CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 38) (tradução nossa).
Francisco Luís exerceu um papel muito importante na vida de seu
primogênito, Antônio, principalmente na formação de sua personalidade. O caráter de amabilidade e zelo pelo trabalho que
Francisco Luís tinha poderia explicar as virtudes que Antônio teve
como referenciais para sua vida pessoal e social. Embora ele tenha convivido pouco com os pais, por causa das mortes sofridas
precocemente, herdou valores e virtudes que fariam dele uma
pessoa determinada em suas ações, especialmente quanto ao trabalho do campo, e não abriria mão de que seus irmãos (José Luís
e João Bosco) o ajudassem nessa tarefa. Contudo não seria fácil
o relacionamento com os irmãos e com Mamãe Margarida, mas,
aos poucos, com a ajuda e o apoio desta, aprenderia a reconhecer
suas atitudes explosivas, desenvolvendo, assim, sua capacidade
de reconhecer o erro e pedir perdão por tais ofensas.
O temperamento dos três irmãos, filhos de Francisco Luís, era totalmente diferente. José Luís, por exemplo, tinha
“Temperamento dócil e tranquilo, a bondade personificada, paciente e centrado; seguia com gosto a condição do pai; mas tinha
uma inteligência fina para tirar proveito de tudo, mesmo do que
podia parecer pouco útil; teria sido um esperto negociante, se não
tivesse preferido a vida pacífica do campo.” (LEMOYNE; CERIA,
1981-1989, v. 1, p. 94) (tradução nossa).
O gênio de Joãozinho Bosco já era mais determinado e inflamado:
“Diferente do irmão José, tinha um temperamento facilmente inflamável, ao mesmo tempo pouco maleável e duro, de modo que
necessitava esforçar-se muito para dominar-se. De caráter bem
mais sério, falava pouco, observava muito, pesava as palavras
dos demais e tratava de conhecer os diversos temperamentos e
adivinhar os pensamentos dos outros para saber como devia se
comportar.” (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 94) (tradução
nossa).

Vejamos a seguir a descrição que as Memórias biográficas fazem
de Antônio:
“Antonio, de modales toscos, de poca o ninguna delicadeza de sentimiento, jactancioso, de manos largas, era el verdadero retrato
del “a mí qué me importa?”. En la escuela había aprendido a leer
y escribir; pero se jactaba de no haber estudiado nunca y de no
haber ido a la escuela. Ciertamente no tenía aptitudes para el estudio; trabajaba en el campo y, dada su robustez, había de ser un
buen trabajador.” (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 94).
Por essa descrição, podemos perceber o caráter temperamental
de Antônio, um “adolescente fechado com manifestações de violência e grosseria” (BOSCO, 1995). O seu relacionamento com os
irmãos revelava o seu caráter rude e agressivo. Ele enfrentava até
mesmo, com palavras ríspidas e ameaçadoras, à Mamãe Margarida. Embora a ameaçasse, nunca chegou a agredi-la e, passado
o momento de raiva, pedia perdão por aquilo que havia feito ou
dito. Com essa atitude reconciliadora, revelava-se um rapaz hipersensível, a quem as perdas sucessivas e repentinas da mãe e do
pai provavelmente o deixaram traumatizado e sem referência.
Contudo, no decorrer do seu processo educativo e amadurecimento pessoal e interpessoal no ambiente familiar, Antônio aprendeu
e experimentou um amor de mãe que é incondicional, sobretudo
com a paciência e bondade de Mamãe Margarida, que nunca lhe
tocou sequer com um dedo para lhe corrigir ou puni-lo. Essa experiência, pautada pelo diálogo, doçura, firmeza e amor, fará de
Antônio um homem sociável e amável no trato com as pessoas:
“El respeto y el amor, que en realidad anidaban en su corazón, no
siempre al sereno y a la vista, para con Margarita, se manifestaron claramente cuando se puso a vivir por su cuenta, al repartirse
los bienes paternos. Iba muchas veces a visitar a la madrastra, a
la que siempre llamaba con el dulce nombre de madre, mientras
vivió en Morialdo; y cuando ella trasladó a Turín su domicilio, iba
desde I Becchi para disfrutar del consuelo de pasar unas horas con
ella, escuchando con reverencia sus consejos.” (LEMOYNE; CERIA,
1981-1989, v. 1, p. 68).
2.4 Educação dada por Mamãe Margarida
Mamãe Margarida sempre se preocupou com a educação religiosa
de seus filhos, de modo especial com a de Antônio, o primogênito
de Francisco Luís, deixado a ela como herança de pobreza e orfandade. Sempre ensinou os filhos a serem obedientes e tementes a
Deus pelas orações que ela fazia. Exortava os filhos a viverem as
virtudes cristãs e o desejo do Paraíso.
A educação de Antônio exigiu de Mamãe Margarida um verdadeiro domínio de si, pois as atitudes dele para com ela revelava um
sentimento de revolta que o fazia passar de momentos de ternura
a explosões impressionantes de agressividade: “Às vezes, quando
repreendido por seus caprichos, reage contra ela de braços erguidos e os punhos cerrados, gritando com voz rancorosa: madrasta!”
(BOSCO, 1995, p. 38).
Embora desejasse, Mamãe Margarida nunca tocou um dedo em
Antônio para corrigi-lo, nunca lhe deu uma bofetada. Procurava
amá-lo e tratá-lo com toda sorte de preferências, como se fosse
seu próprio filho, gerado do seu ventre. Portanto Mamãe Margarida o amava como primogênito dela e de Francisco Luís, e oferecia
a ele uma educação de filho predileto, com esperança de vencer o
seu temperamento rebelde, fogoso e caprichoso. Mamãe Margarida, na relação e na educação de seus filhos, sempre usou como
máxima: “Induzir os filhos a fazer tudo por amor e para agradar
ao Senhor”.

Com o decorrer do tempo, mediante a paciência e doçura de Mamãe Margarida, Antônio ia percebendo como ela o amava e queria
o seu bem, e quando ouvia as palavras determinantes e firmes de
Mamãe Margarida: “Tu és meu filho, e não quero bater em você.
Tu podes comportar como queira, mas a culpa é tua” (LEMOYNE;
CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 67) (tradução nossa). Diante de tais palavras, Antônio se descontrolava e, em muitos momentos de sua
vida, pedia perdão pelos seus atos e palavras proferidas quando
não dominava seu temperamento.
Ante tais palavras, permanecia humilhado, confuso e voltando a si
mesmo, baixou a cabeça e se afastou. Eram raivas frequentes de
Antônio, mas sempre deixou desfeitas pelas palavras delicadas de
Margarida, que colocou em prática o generoso conselho dos Provérbios: “Enquanto há esperança corrija o teu filho.” (Prov., XIX,
18) (LEMOYNE; CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 68) (tradução nossa).
A educação dada por Mamãe Margarida aos filhos tinha como
princípio a prevenção, para que os filhos pudessem se tornar homens de bem e tementes a Deus. Os valores ensinados e praticados por ela eram: oração, obediência e trabalho. Em tudo isso,
teve como base o amor, a doçura e a mansidão. E, sem dúvida,
foram esses valores que Antônio José aprendeu ao longo de sua
vida: “No decorrer dos anos, dominou-se de tal modo que deixou
fama, viva... de homem distinto não só por ser homem de bem e
por seu bom trato com todo mundo, senão ademais de amigo fiel
que sabia despertar alegria ali onde se apresentasse.” (LEMOYNE;
CERIA, 1981-1989, v. 1, p. 68) (tradução nossa).

3 - Ponderações finais
O tema que procurei abordar neste ensaio foi Antônio: o primogênito de Francisco Luís e de Mamãe Margarida, a fim de dizer
o quanto Antônio José aprendeu com os ensinamentos e valores
transmitidos por essa mulher firme e dócil. Outro objetivo também, na abordagem desse tema, foi o de resgatar a personalidade
e o caráter de Antônio como uma pessoa que desenvolveu a capacidade de amar e ser amado, e de despertar e transmitir alegria na
sua relação com outros.
Portanto, quando analisamos o processo de crescimento e amadurecimento de uma pessoa, não podemos focar somente numa
etapa de sua vida, mas levar em conta todo o processo de crescimento, que vai desde o momento da concepção até a morte.
Não podemos olhar somente a fase de pré-adolescência e adolescência de Antônio, mas devemos considerar o seu processo de
desenvolvimento como um todo. Acredito que, assim, poderemos
descobrir um Antônio cheio de valores humanos e cristãos aprendidos da grande mestra: Mamãe Margarida.
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Livros literários
Núbia

BENTO, Maria Aparecida Silva. Núbia: rumo ao Egito.
São Paulo: FTD.
RESUMO: Núbia tem 10 anos. Todo ano, sua escola participa da Olimpíada da Cidadania, uma competição cultural entre as escolas de todo o Estado, que dá prêmios
incríveis para os alunos vencedores e também para as
escolas. Desta vez, o tema é “A África e os descendentes africanos no Brasil”. Se ela passar nessa etapa, vai ser uma correria para
pesquisar e fazer o trabalho, mas será também uma divertida e
curiosa aventura. E o prêmio é uma viagem ao Egito!

África eterna

OLIVEIRA, Rui de. África eterna. São Paulo: FTD.
RESUMO: África eterna apresenta um panorama do
continente africano: as regiões; as florestas e a fauna;
os aspectos humanos, econômicos e culturais; o idioma
português na África e o legado da África no Brasil. A obra
é uma contribuição para o efetivo cumprimento da Lei
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino
da História e da Cultura Afro-brasileira, e do Estatuto da Igualdade
Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 2010), que torna obrigatório
o ensino da História Geral da África, ambos a partir do ensino fundamental.

Na minha escola todo mundo é igual

RAMOS, Rossana. Na minha escola todo mundo é igual.
Ilustrações: Priscila Sanson. 8. ed. São Paulo: Cortez.
RESUMO: Neste livro poético e atual, a autora consegue
envolver o leitor de qualquer idade. Cada página revela
toda forma de discriminação, nos âmbitos étnico, cultural ou socioeconômico, que parte da população sofre
por ser considerada diferente. Temas polêmicos, mas que precisam ser trabalhados dentro e fora do ambiente escolar, para que,
desde cedo, as crianças percebam que todos têm direitos iguais e
devem ser respeitados suas diferenças.

Livros acadêmicos

não somente por que a África é fascinante, mas também por que
a trajetória dos brasileiros está ligada ao seu povo.

O racismo explicado aos meus filhos

LOPES, Nei. O racismo explicado aos meus filhos. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira.
RESUMO: Paulinha chega com uma pergunta em casa:
por que as pessoas são tratadas de maneira diferente
por causa da cor da pele? A partir dessa questão, o professor Paulão e sua esposa começam a conversar com
os filhos sobre a origem do racismo e as diversas caras que ele
assumiu por milênios.

Cor e ascensão profissional

SOUZA, Andréa Alcione de. Cor e ascensão profissional:
negros em cargos de comando. Belo Horizonte: Mazza.
RESUMO: Cor e ascensão profissional descreve e analisa
histórias de vida de mulheres e homens negros que, em
determinados momentos de suas trajetórias profissional e de vida, buscaram desenvolver estratégias para escapar das
heranças de um processo histórico de inserção subordinada da
população negra no mundo do trabalho. As narrativas recolhidas
com muita sensibilidade pela autora foram analisadas e interpretadas com o rigor teórico-conceitual compatível com a investigação acadêmica a que a autora se propôs nessa pesquisa.

A cor das palavras

ZIVIANI, Denise. A cor das palavras: a alfabetização de
crianças negras entre o estigma e a transformação. Belo
Horizonte: Mazza.
RESUMO: Em A cor das palavras, Denise Ziviani nos faz
enxergar uma face trágica do racismo: aquele que recai
sobre as crianças negras em fase de alfabetização. Entretanto ela
usa tintas tão luminosas, em um traçado delicado, que derrama
no quadro um matiz de esperança de que tudo isso pode mudar. E
assim ela também nos aponta caminhos e sentidos para que possamos experimentar algo mais “entre estigma e a transformação”.

História e cultura

africana e afro-brasileira na educação infantil.
BRASIL. Ministério da Educação. História e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil.
Disponível
em
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227009POR.pdf>. Acesso em 21 jun. 2016.
RESUMO: O livro História e cultura africana e afro-brasileira na
educação infantil elenca detalhadamente projetos pedagógicos
para trabalhar no segmento da educação infantil, para promover a
igualdade étnico-racial no contexto escolar.

A África explicada aos meus filhos

SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus
filhos. Rio de Janeiro: Agir.
RESUMO: Um lugar de contrastes. De um lado, exuberância, magia, sons e sabores inebriantes; de outro,
miséria, violência, epidemias, guerras, tirania. A África
sempre serviu de inspiração para filmes e livros que ficaram na
memória de várias gerações. Mas ainda há muito o que dizer, e o
que aprender, sobre esse continente. Em A África explicada aos
meus filhos, o historiador Alberto da Costa e Silva mostra ao leitor
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Liberdade religiosa - a proteção da fé

SILVA JR., Hédio; BARREIRA, Ricardo. Liberdade religiosa - a proteção da fé. Disponível em <http://
www.ceert.org.br/publicacoes/24/liberdade-religiosa--a-protecao-da-fe>. Acesso em 23 jun. 2016.
RESUMO: O texto dos doutores Hédio Silva Jr. e Ricardo Barreira
fundamenta, de acordo com as leis brasileiras, a liberdade de crença, sobretudo as de matriz africana. Conceitua o espaço religioso de
matriz africana e dá embasamento legal para seu funcionamento.

Educação infantil

e práticas promotoras de igualdade racial
SILVA JR., Hédio (org.). Educação infantil e práticas promotoras de igualdade racial. CEERT; Instituto Avisa lá Formação Continuada de Educadores, 2012. Disponível
em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=11284-revistadeeducacaoinfantil-2012&category_slug=agosto-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 23 jun. 2016.
RESUMO: O livro trata de abordagens pedagógicas para trabalhar, no segmento da educação infantil, linhas de ação para
promoção da igualdade étnico-racial.

Filmes
A História do N.W.A

Straight Outta Compton – A História do N.W.A.
Classificação: não recomendado para menores de 16
anos.
SINOPSE: Califórnia, década de 1980. Cinco jovens
usam suas experiências pessoais na produção de músicas honestas, rebeldes, diferentes e totalmente contra o sistema. Surge o N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes), que dá voz a uma
geração e promove a explosão do gangsta rap.

Educação infantil,

igualdade racial e diversidade
BENTO, Maria Aparecida Silva. Educação infantil,
igualdade racial e diversidade: aspectos políticos,
jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos
das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT,
2012. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&view=download&alias=11283-educa-infantis-conceituais&category_slug=agosto2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 24 jun. 2016.
RESUMO: O livro Educação infantil, igualdade racial e diversidade sistematiza linhas de ação para trabalho docente no
segmento da educação infantil. Norteia a prática pedagógica
sobre a temática étnico-racial, como nos capítulos: Anotações
conceituais e jurídicas sobre educação infantil, diversidade e
igualdade racial, por Hédio Silva Jr.; A identidade racial em
crianças pequenas, por Maria Aparecida Silva Bento; Diversidade étnico-racial: por uma prática pedagógica na educação
infantil, por Cristina Teodoro Trinidad.

Histórias Cruzadas

SINOPSE: Jackson, pequena cidade no Estado do Mississipi (EUA), anos 60. Skeeter (Emma Stone) é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar
escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras
da cidade que deixaram suas vidas para trabalhar na
criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte. Aibileen Clark (Viola Davis), a emprega
da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista, o que desagrada a sociedade como um todo. Apesar
das críticas, Skeeter e Aibileen continuam trabalhando juntas
e, aos poucos, conseguem novas adesões.

Vídeos on-line
Ações afirmativas e educação

Índice de vulnerabilidade juvenil
à violência e desigualdade racial 2014

BRASIL. Secretaria Geral da Presidência da República. Índice de vulnerabilidade juvenil à violência
e desigualdade racial 2014. Disponível em <http://unesdoc.
unesco.org/images/0023/002329/232972POR.pdf>. Acesso
em 24 jun. 2016.
RESUMO: Apresenta informações quantitativas e qualitativas
acerca da violência juvenil do Brasil.

Reflexões etnicorraciais com o prof. José Jorge de Carvalho
no IFRN. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=pHo4q1IkWvo>.

História da África
Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=CAUom6E7Wp8>.

Ensino da história da África
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=7lUzfddAwCs>. TED - O perigo de uma história única - Chimamanda Adichie - Dublado em português - Disponível em <https://
www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ>.

SITES
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<http://www.geledes.org.br/>.
<http://www.palmares.gov.br/>.
<http://dhaena.com//>. Acesso em 14 jun. 2016.
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