
SABERES DO CORPO COMO CAMINHOS PARA CONTRA-COLONIZAR A EDUCAÇÃO

BÁSICA: UM ESTUDO COM PROFESSORES DE ARTE E CULTURA, IDENTIDADE E LUGAR

DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS

Palavras-chave

Decolonialidade; Corpo; Arte; Escola.

Autores

Letícia Zanellato Michelani (Unicamp)

Profa. Dra. Ana Maria Rodriguez Costas (Unicamp)

INTRODUÇÃO

Na ação constante de contra-colonizar, termo que traz a noção de uma uma luta contínua em
oposição às heranças da colonização, é possível assumir que a educação pode estar também dentro deste
movimento, buscando caminhos em sentido contrário às formas de educar que se mantêm reproduzindo
estratégias e estruturas colonizadoras e fortemente disciplinadoras. Desta forma, nos diversos caminhos
possíveis da contra-colonização, ou da decolonialidade, a educação contra-colonial se apresenta como um
grande leque de possibilidades e estratégias para se opor às heranças da colonização tão fortemente
cravadas na educação brasileira. Caminhos e estratégias estas que podem incluir, como observado nesta
pesquisa, desde a presença dos saberes tradicionais e da cultura popular, a presença do afeto, do cuidado,
do acolhimento e da escuta, o exercício do senso de coletividade, da democracia, da autonomia, o
questionamento das abordagens tradicionais da educação brasileira, até a inclusão de temas ainda pouco
explorados nos currículos e salas de aula, como o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira e
assuntos referentes aos povos indígenas, entre diversas outras possibilidades.

Diante destas muitas maneiras de se educar de modo contra-colonial é que nasce o maior interesse
desta pesquisa: quais formas decoloniais de educar que os professores estão colocando em prática nas
escolas atualmente? Para compreender essas possibilidades esta investigação acompanha dois
professores de Arte e uma professora de Cultura Identidade e Lugar (CIL) da escola de educação integral
EMEFEI/EJA Raul Pila, da cidade de Campinas, e se volta a observar suas práticas em sala de aula e
realizar entrevistas, buscando evidenciar caminhos que os mesmos vêm realizando e encontrar outros
novos, no sentido de complementar os saberes acessados na escola considerados fundamentais e
orientados por um padrão hegemônico de conhecimento.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta pesquisa contou com aprofundamento bibliográfico inicial sobre
temáticas que tangem a decolonialidade, o corpo, a escola, as infâncias, a formação de educadores do
ensino formal e perspectivas e modos de vida dos povos tradicionais. Para o segundo momento a
pesquisadora encaminhou o projeto de pesquisa e teve aprovação do Comitê de Ética da Unicamp. Neste



momento também acompanhou os dois professores da EMEFEI/EJA Raul Pila responsáveis pelo
componente curricular Arte em aulas para o segundo e quinto ano do Ensino Fundamental, e a professora
responsável pelo componente curricular Cultura Identidade e Lugar (CIL) em aulas para o primeiro ano
também do Ensino Fundamental. A escolha desta escola e destes professores se deveu ao contato prévio
da pesquisadora com os mesmos durante sua atuação como residente no Programa de Residência
Pedagógica em 2020 e 2021, no qual pode se familiarizar com práticas e ideais dos professores e gestão
que se alinhavam às possibilidades de uma educação decolonial. Estas observações tinham como objetivo
proporcionar uma maior aproximação da pesquisadora com os professores e seus modos de educar, e
compreender práticas e discursos que gradativamente foram se mostrando como possibilidades para uma
educação contra-colonizadora.

O terceiro momento desta pesquisa foi a realização de entrevistas com os professores já citados.
Nestes diálogos buscou-se conhecer com mais profundidade os processos de formação e as vivências que
resultam no trabalho que os professores entrevistados desenvolvem atualmente, compreender como
concebem as possibilidades de construção de uma educação contra-colonização, e compreender seus
pontos de vista acerca de práticas observadas pela pesquisadora no acompanhamento das aulas. O
momento final desta pesquisa, e que está em curso no momento presente, é a análise dos dados coletados
durante as observações e entrevistas e a construção de relações destes com os referenciais teóricos.
Também, neste momento final está em curso a finalização do Caderno da Pesquisadora-Artista, contendo
registros textuais e fotográficos do processo de pesquisa, resultados e discussões sobre os dados
levantados e percepções pessoais e sensíveis da pesquisadora acerca de suas experiências dentro da
investigação, de modo a construir um registro da pesquisa mais sensível e acessível.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao refletir sobre as estruturas que alicerçam a educação formal do Brasil é possível compreender
que sua construção se fundamentou, e segue se fundamentando, na colonialidade do saber, ou seja, na
“dimensão epistêmica da colonialidade do poder, expressa no estabelecimento de hierarquizações das
modalidades de produção de conhecimento” (RESTREPO, ROJAS, 2010, p.136), de modo que, por
muito tempo na história da educação brasileira, os saberes ocidentais se apresentaram como paradigmas
que subalternizaram outros saberes, tais como os dos povos tradicionais de nosso território e dos povos da
diáspora africana. A escola no Brasil, por carregar a herança colonial, por muito tempo foi responsável
pela destruição de culturas de povos tradicionais e dos saberes oriundos desses povos, se constituindo
como um espaço educacional hegemônico e violento, que procurou subjugar e inviabilizar conhecimentos
e sujeitos. (LEITE, RAMALHO, CARVALHO, 2019).

E nesta herança colonial da escola brasileira a relação com os saberes do corpo foi também
atravessada pelas lógicas coloniais/modernas, de modo que foi regulado, vigiado e teve seus saberes
validados apenas quando perpassavam pela razão, tendo qualquer outra forma de saber que se codificava
nas dimensões do corpo, negadas. Ainda, políticas coloniais instauraram o corpo como fonte e campo da
propagação do pecado, uma vez que a cabeça se tornou símbolo da razão e consciência humana, enquanto
que cintura, tronco e membros respondiam meramente aos impulsos primitivos e animalescos (RUFINO,
2019).

Diante então da noção de que a escola no Brasil vem perpetuando, até os dias atuais, elementos da
herança colonial, quais as possibilidades então de traçar caminhos na educação de crianças e jovens que
se esquivem dessas heranças? Como defende Rufino (2019, p.12), a descolonização, não somente como
conceito, mas enquanto prática social e luta revolucionária, deve ser uma ação inventora de novos seres e
de reencantamento do mundo. As práticas desenvolvidas por professores que educam para uma
decolonização abrem possibilidade para  que esses novos seres se desenvolvam.



Ao adentrar a escola e construir uma relação com os três professores participantes desta pesquisa,
práticas, discursos e concepções no sentido de uma educação contra colonizadora foram identificados e
discutidos pela pesquisadora junto aos professores. Nas aulas de Arte e CIL dos primeiros, segundos e
quintos anos do Ensino Fundamental foram realizadas propostas como a confecção de colares com
elementos da natureza coletados pelos estudantes e inspirada em adornos indígenas e em discussões
anteriores sobre a relação destes povos com a natureza; leitura de livro infantil cuja temática era a
ancestralidade e o conhecimento de sua própria história; a confecção de mantos inspirados nas criações
de Arthur Bispo do Rosário, idealizados e executados pelos próprios estudantes; e a confecção de
casinhas com elementos naturais, que fazia parte da discussão e estudo sobre moradias e cultura caipira.

O momento seguinte desta pesquisa, as entrevistas, foram estruturadas a partir das práticas
observadas, e buscaram seguir uma linha de compreensão das propostas e modos de trabalho dos
professores participantes. Como questão inicial das entrevistas propôs-se questionamentos acerca da
gestão e da comunidade escolar da EMEFEI/EJA Raul Pila em relação aos trabalho desenvolvido por
eles; em seguida, eram questionados acerca de suas formações, trajetórias e experiências para além da
escola que contribuíram com o modo como desenvolvem seus trabalhos atualmente; e por fim, eram
feitos questionamentos sobre suas compreensões acerca de práticas e situações observadas pela
pesquisadora durante as aulas, como o exercício da autonomia e da democracia e o senso de coletividade,
a presença do corpo e o espaço de fala e expressão dos alunos, e a construção de relações afetivas,
acolhedoras e cuidadosas dentro da escola. Até o momento atual os dados coletados no acompanhamento
dos professores em sala e nas entrevistas estão sendo analisados, desta forma, os resultados aqui
apresentados são parciais.

Pode-se compreender então, diante das informações acessadas, que para o desenvolvimento de uma
educação decolonial é preciso de professores que tenham em suas trajetórias formações que
complementam àquelas tradicionais e fundamentadas exclusivamente nos saberes ocidentais, assim como
também tenham passado por experiências que incluam estes outros saberes. Como afirmado por um dos
professores entrevistados “só o professor que viveu uma roda de jongo (...) consegue sentir e passar um
pouco desse repertório para as crianças”. Desta maneira é possível colocar em prática na escola uma outra
forma de construir conhecimentos, que integre a oralidade, o diálogo, a prática e a observação. A
educação e os sujeitos que a constróem, ao reconhecer e legitimar esses saberes outros, faz surgir uma
prática dialógica que é o oposto do monólogo presente em uma educação bancária, pois o diálogo é o
encontro dos homens, como afirma Paulo Freire (LEITE, RAMALHO e CARVALHO, 2019, p.14).

Pôde-se compreender também que para o desenvolvimento bem consolidado de práticas para uma
educação decolonial é de extrema importância o engajamento da comunidade escolar. Os dados coletados
mostram que pode haver dificuldades em desenvolver este trabalho em meio a uma equipe com opiniões
muito divergentes em relação às práticas e assuntos referentes às formas de se construir uma educação
contra colonizadora. O apoio da gestão se mostrou também de extrema importância para o
desenvolvimento destes trabalhos, como afirma Garcia (2001, p.268), “a gestão democrática e o projeto
político-pedagógico apresentam-se como interfaces indissociáveis de uma práxis verdadeiramente
emancipatória que se pode implementar na coordenação das ações desenvolvidas na escola pública”.
Apesar de se sentirem apoiados e com liberdade para desenvolverem o trabalho como julgam ideal, um
dos professores comenta reconhecer que certos desejos, que seriam extremamente benéficos para o
desenvolvimento do mesmo, são utópicos, pois exigem uma organização complexa da gestão e
engajamento da equipe. De modo que o desenvolvimento de uma educação decolonial encontra
dificuldade para se consolidar.

Ao relacionar as práticas observadas pela pesquisadora em sala de aula com as perspectivas dos
professores nas entrevistas, foi possível compreender a importância atribuída pelos mesmos no



desenvolvimento de um trabalho que preza pela coletividade e por relações democráticas. Como afirmado
por um dos professores entrevistados, é preciso ter uma organização interna primeiramente, uma vez que
a escola é um lugar “bastante caótico”. Assim como afirma Garcia (2001), a escola, no caminho de sua
decolonização, deveria proporcionar e institucionalizar espaços formais ou informais para que a
comunidade escolar pudesse se reunir, estudar determinados assuntos, trocar experiências, avaliar ações
desenvolvidas ou em desenvolvimento, orientar-se para formas de atuação individuais/coletivas no
trabalho pedagógico, assim como também encontrar conjuntamente soluções de problemas encontrados
no cotidiano escolar. Pode-se afirmar que os professores acompanhados exercitam a democracia em uma
escala micro, dentro de suas salas de aula, almejando que gradativamente essas relações democráticas
alcancem toda a comunidade, já que esta ação implica mudanças estruturais e funcionais da escola.

No que se refere à construção de uma rede de afetos entre alunos e professores observado pela
pesquisadora nos momentos de acompanhamento, os três professores afirmaram compreender a
necessidade de dedicar e respeitar o tempo da construção e manutenção dos afetos. Como afirmado por
um dos professores entrevistados, “o componente curricular é Arte, mas primeiro vem as relações, os
afetos…um chão, uma terra que precisa ser preparada”. Compreendendo que a educação é sinônimo de
formação humana e que o processo educativo é muito mais amplo que o processo de escolarização
(LEITE, RAMALHO e CARVALHO, 2019), a construção e o respeito aos afetos pode-se apresentar
como mais uma possibilidade de uma educação inventora de novos seres e que gera o reencantamento do
mundo.

Diante então da combinação, no cotidiano escolar, destas práticas já discutidas e de outras ainda em
análise, pode-se compreender que estes trabalhos contribuem para a não massificação do
ensino/aprendizado dos estudantes, assim como contribuem com um senso de pertencimento e
territorialidade das crianças, que se opõe a concepção de uma infância e adolescência homogênea, que
responde aos padrões, normas, atitudes e conhecimentos a partir de um padrão de poder-saber. Do mesmo
modo, tais práticas também contribuem com um engajamento maior dos professores, e portanto dos
alunos, em conteúdos exigidos pelos currículos institucionais que abordam a diversidade cultural, étnica e
racial. De modo que estes saberes complementem aqueles acessados pela escola e vistos como
fundamentais, que foram orientados por um padrão hegemônico de conhecimento (LEITE, RAMALHO e
CARVALHO, 2019).

CONCLUSÕES

O malandro não pode destruir os prédios velhos do saber, porque precisa deles, de
seus cômodos abandonados para fazer morada; das suas marquises para se abrigar:
ele mora nos cortiços do saber. Não tendo cavalo para montar, sua navalha torna o
malandro, ele próprio, cavaleiro e cavalo, homem e animal, mente e corpo juntos,
dando seus rabos de arraia, suas meias-luas, rasteiras e até tesouras
(HADDOCK-LOBO, 2020, p.26)

Assim como o malandro não pode destruir os prédios velhos do saber pois precisa deles para fazer
morada, contra colonizar a educação é também não destruir e abandonar saberes considerados tradicionais
e fundamentais ensinados na escola há séculos, mas sim complementá-los e reinventá-los a favor da
decolonialidade. Como afirmaram os professores em diversos momentos desta pesquisa, a “aula normal”
tem sua importância, de modo que práticas e conhecimentos tidos como tradicionais e vindos de culturas
hegemônicas podem facilitar o caminho para o acesso a outros saberes. Podem ser “o chão, a terra que
precisa ser preparada”, ou um meio para acessar a “organização interna” que propostas mais ousadas e
transgressivas exigem.



As práticas e discussões trazidas pelos professores participantes mostram que as possibilidades para
a construção de uma educação decolonial são múltiplas, e que não há um caminho único para fazê-la, tal
como não há uma linearidade histórica e uma produção monológica sobre o mundo (RUFINO, 2019),
mas sim diversos caminhos a serem traçados, e que podem chegar a lugares similares: uma escola,
estudantes e educadores vivenciando e experienciando a contra-colonização.
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