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RESUMO 

 

Esta pesquisa é uma contrapalavra à colonialidade que tem nos submetido ao 

assujeitamento e a interdição de nossas identidades, inclusive nos processos e espaços 

educativos. É também a tentativa de ampliar as fronteiras institucionais, ecoar um texto 

para além das formas acadêmicas, uma forma de justiça epistemológica, cognitiva. Para 

isso, evoco a força e as potências criadoras de Exu para re-pensar à docência e a própria 

educação. É, portanto, uma pesquisa na/da encruzilhada, um ebó nas esquinas da 

colonialidade. Esta é uma investigação de cunho qualitativo, ancorada na perspectiva 

histórico-cultural, a partir do pensamento de Mikhail Bakhtin e seu círculo, em diálogo 

com outras perspectivas, apresentando-se como uma construção coletiva e polifônica. 

Risco ponto nessa encruzilhada, traçando outras linhas Sul-Norte e construo outras 

pontes com Bakhtin na tentativa de construir uma epistemologia da macumba para 

pensar a docência, bem como a própria educação. Nesta pesquisa, articulando o cinema, 

a formação de professores/as e a religiosidade afro-brasileira, investiguei as 

possibilidades para a descolonização da docência, tendo em vista a necessária dimensão 

ética, estética e política do processo de formação. A pesquisa foi construída com 

alunos/as de licenciatura da Universidade Federal de São João Del Rei, por meio de 

encontros nos chamados círculos dialógicos. As falas dos sujeitos foram organizadas 

em seis categorias e posteriormente analisadas. No processo de análise busquei 

compreender os sentidos que os sujeitos construíram a partir de suas experiências no 

processo da pesquisa, do encontro com o cinema e com a temática das relações étnico-

raciais e religiosidade afro-brasileira. A análise das falas revelou profundos 

deslocamentos na experiência de cada sujeito em relação às questões étnico-raciais, à 

cultura e religiosidade afro-brasileira, e à própria docência. Os sujeitos apontam, por 

meio de seus enunciados, uma mudança significativa em suas posturas ao lidar com tais 

questões, sobretudo no contexto da docência, construindo, ampliando um olhar de 

respeito à diversidade cultural, étnica e religiosa. Nesse sentido, argumento a favor de 

uma formação docente pensada a partir das perspectivas descoloniais. Foi possível 

concluir que, mesmo em um contexto político crítico, esta pesquisa além de revelar as 

possibilidades para uma formação docente a partir de uma articulação descolonial ética, 

estética e política, produziu importantes deslocamentos nos sujeitos envolvidos na 

pesquisa ao tratar das relações étnico-raciais e da cultura afro-brasileira. 

 

Palavras-chave: Exu. Descolonização. Religiosidade afro-brasileira. Cinema. 

Formação de professores/as. 

 

 

 

 

 

 



AOS INÍCIOS... 

 

Retrato do artista quando coisa 

(Manoel de Barros, 1998) 

A maior riqueza 

do homem 

é sua incompletude. 

Nesse ponto 

sou abastado. 

Palavras que me aceitam 

como sou 

— eu não aceito. 

Não aguento ser apenas 

um sujeito que abre 

portas, que puxa 

válvulas, que olha o 

relógio, que compra pão 

às 6 da tarde, que vai 

lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu 

preciso ser Outros. 

Eu penso 

renovar o homem 

usando borboletas. 

 

 Escolhi começar este texto pela poesia. A poesia que nos toca, alenta, 

desinquieta, inspira e movimenta. Tomo a poesia como lugar para pensar a própria vida, 

nossa força e nossas lutas. Lutas diárias nas escolas, nas universidades, em nossas 

pesquisas, nas ruas, praças, salas de cinema, plenários, etc. Em tudo isso há homens e 

mulheres, seres incompletos buscando enxergar sentidos na concretude, na tentativa de 

compreender a si e o mundo. 

A incompletude que nos conta Manoel de Barros, de alguma forma, é parte de 

todos os sujeitos humanos que se (re)fazem na cotidianidade, no intenso convívio com 

seus outros, inscritos e implicados neste tempo-espaço histórico. O desejo de ser maior 

do que a cotidianidade nos impõe, olhar além desse eu que estou sendo. Movido por 

essa incompletude, quero sempre poder me ver no olhar do outro, pois “quando nos 

olhamos, dois diferentes mundos se refletem nas pupilas dos olhos”, na fala do filósofo 

da linguagem Mikhail Bakhtin (BRAIT, 2009).  



Certo de que a alteridade é o espaço de construção da individualidade 

(GERALDI, 2013), proponho pensar esta pesquisa como um “fazer com”, um “junto 

de”. Não há sentidos criados unicamente por mim, neste texto há tantas outras mãos 

invisíveis e outros olhares que esta pesquisa só pode ser pensada como um fazer de 

muitos, um ato de criação coletiva e polifônico. Por isso mesmo, já adianto, adotei a 

pesquisa histórico-cultural como referência para a construção desta pesquisa. A 

pesquisa é viva, dinâmica, portanto precisamos olhar para ela com um olhar dinâmico, 

e, nesse sentido, acredito que a perspectiva histórico-cultural me oferece isso.  

Para que pudessem participar da pesquisa, convidei alunos e alunas das 

licenciaturas da UFSJ, e um pequeno grupo se engajou nessa encruzilhada. Trilhamos 

um intenso caminho juntos. Eu só sou porque nós somos, estamos juntos. Nessa onda de 

recrudescimento e de intolerância, encontros como os que esta pesquisa me 

proporcionou reanimaram as minhas esperanças e me fizeram ver a natureza/potência 

política, de resistência à essa lógica de malvadez, de nossas ações coletivas. 

Mesmo vivendo em tempos sombrios e sabendo que é nos momentos de crise 

que nos colocamos a frente das lutas coletivas, que pensamos de modo a rever nossa 

democracia, nossa educação, o poder e o papel das intuições da república e, nesse 

sentido, nossa própria vida. Aprendemos, mais uma vez, inspirados por Paulo Freire, 

que há sempre uma luta pra se travar na esperança de dias mais justos e democráticos 

para o povo brasileiro. Por isso, recuso veementemente o fatalismo imposto pela 

concretude das circunstâncias, na crença e na esperança de que nós somos, na 

coletividade, o motor das transformações que aspiramos para o futuro.  Essa pesquisa é, 

portanto, uma forma de resistir coletivamente ao massacre das nossas subjetividades e 

liberdades, é uma revolta, justa, à colonialidade. É uma contrapalavra aos que querem 

aprisionar os nossos sonhos de liberdade e justiça para todas e todos.  

Para a construção dessa pesquisa, eu propus pensar o estreitamento e a 

aproximação de áreas distintas – cinema, cultura e religiosidade afro-brasileira e a 

formação docente –  como uma das formas de (re)pensar à docência como um espaço 

permanentemente aberto à (des)construção, à renovação – não no sentido liberal que 

esta expressão possa ter, mas na dimensão da construção de uma docência a partir das 



realidades concretas, das demandas dos sujeitos reais – e, sobretudo, como uma forma 

de descolonização1. 

Descolonização no sentido de romper com a concepção de universalismo do 

pensamento hegemônico ocidental, totalitário e dualista, de pensar outras políticas do 

conhecimento, da democratização dos espaços intelectuais, ainda hoje dominado pelo 

pensamento branco europeu. Desse modo, buscando articular e trazer outras vozes, 

outras epistemologias, sobretudo aquelas advindas do “Sul do mundo”2 e da diáspora 

africana, para a formação de professores e professoras. Esse é essencialmente um 

movimento ético-político que não se encerra na tomada de consciência da condição de 

colonizado, antes, porém, implica numa postura de aprofundamento da crítica à essa 

condição e na reação a ela. 

Fazer isso é pensar rompimentos, quebras, implica pensar em ruptura, 

deslocamento, mas também em (novos) encontros. Descolonizar não significa 

simplesmente abandonar e/ou negar as escolas de pensamentos e os autores do Norte, 

mas é abrir-se para a crítica dos mesmos, para o diálogo contextualizado, falando sobre 

a colonização, sobre as invasões, sobre as práticas de dominação, tanto em sua 

dimensão concreta pela violência e força quanto simbolicamente por meio da 

dominação ideológica, epistêmica, estética. 

Descolonizar, portanto, penso que é, antes de qualquer coisa, um ato ético, 

estético e político, uma tríade que não se separa. Fazer isso é pensar uma outra ética 

para o conhecimento, é pensar em outras políticas do conhecimento, pensar uma 

intelectualidade (e uma Universidade) a serviço do coletivo, do conhecimento elaborado 

pelas múltiplas formas de ver e ler o mundo; descolonizar é desejar alcançar o outro, a 

alteridade. Este é um movimento de re-conhecimento de si e do outro, é um gesto de 

valorização de quem somos: filhos/as, netos/as e bisnetos/as da diáspora, “homens e 

mulheres do terceiro mundo”, como dizia Paulo Freire. 

                                                           
1 A ideia-conceito de descolonização será discutido no capítulo dois deste texto. De antemão, anuncio que 

a utilização do termo descolonização ao invés de decolonialidade foi uma escolha político-teórica, tendo 

em vista os sentidos que implicam essa expressão, em Português, de se referir ao movimento de ruptura 

com o pensamento e a lógica colonial ocidental.   
2 A expressão “sul do mundo” remonta às construções de Boaventura de Sousa Santos (2010) quando nos 

conta sobre a ideia de ecologia de saberes e a superação das linhas abissais que separam o mundo e 

hierarquizam as formas de ser, saber e conhecer, pela lógica da colonialidade. Nesse sentido, “sul do 

mundo” se refere não só ao hemisfério geográfico, mas também aos países que foram vítimas dos 

horrores da colonização europeia. 



 Não é possível, em minha visão, pensarmos uma escola, uma educação, sem 

reconhecer a ancestralidade, a palavra falada, que fundou, sem sombra de dúvidas, 

grande parte da nossa sociedade. Não é possível, para mim, ensinar sobre este país, 

formar educadores e educadoras sem falar das profundas marcas que a escravidão 

deixou em nossa história, em nossos modos de viver, de sentir, de amar, de ter fé.  

Não se pode ignorar as desigualdades raciais que a escravidão deixou, as marcas 

e feridas abertas como o racismo que cotidianamente violenta nosso povo.  É preciso, e 

nós precisamos fazer este exercício de descolonizar, romper com o silêncio, que nas 

palavras da professora Nilma L. Gomes (2012), tem sido uma espécie de ritual de 

manutenção da discriminação racial em nossos espaços educativos. É necessário pensar 

outras maneiras de se ensinar e aprender, descolonizar.  

Este movimento passa por diversas instâncias desde às políticas públicas, como 

a Lei 10.639 (BRASIL, 2003), os currículos de formação de professores/as e das escolas 

até chegar em nossas práticas cotidianas, nas relações professor/a e educando/a. O 

movimento de descolonização implica em questionar os lugares de poder, bem como na 

mudança de representações e de práticas (GOMES, 2012). Desse modo, é preciso 

também repensar as relações tecidas no interior dos espaços de formação, onde 

ajudamos a construir professores e professoras.      

 Em um contexto de desigualdade, de acirramento de disputas político-

ideológicas, torna-se cada vez mais urgente a necessidade de construir (e reafirmar) uma 

cultura de respeito às diferenças e às identidades culturais, sobretudo nos espaços 

formativos, e uma formação que possibilite linhas de fuga (e enfrentamento) para esse 

movimento crescente de intolerância que, lamentavelmente, se instala em nossa 

sociedade.  

Acredito que esta pesquisa é uma contrapalavra à intolerância, à barbárie e ao 

desrespeito que temos visto se manifestar nas mais diferentes esferas da convivência 

pública, sobretudo com o resultado das últimas eleições gerais, em 2018. De uma forma 

ou de outra temos sido atacados e/ou perseguidos por sermos vozes dissonantes da 

ordem hegemônica de violência fascista que se instala em nosso país. Falar da cultura 

afro-brasileira e da sua relação com a educação, sobretudo das religiões afro-brasileiras 

nesse contexto de intolerância, é um movimento de “nadar contra a corrente” em um 



país que criminaliza e violenta a fé do outro, que desrespeita e viola o direito 

constitucional do livre culto.  

Por isso, a minha intenção com esta pesquisa é que possamos refletir e 

vislumbrar, pelas lentes e planos do cinema e pela magia de Exu, outras possibilidades 

para a formação da docência, uma docência descolonizada. Antes de prosseguir, porém, 

é preciso destacar, ou definir, o que apresento como docência descolonizada. Chamo de 

descolonizada uma docência que seja compreendida como processo contínuo de 

(des)construção e que se vincule à alteridade, ao respeito pela diversidade, pelo outro. 

Portanto, neste texto, trato de descolonização da docência neste sentido, ampliando o 

nosso olhar sobre o ser-fazer docente, tendo como uma de suas bases o diálogo.   

O processo de descolonização da docência, junto do cinema, vai além de “ver 

filmes” sobre a temática negra, mas se consagra na construção de uma outra prática 

cotidiana que busque, por meio do diálogo, a alteridade, a empatia e o respeito. Assim, 

acredito que descolonizar à docência, as formas de se formar professores e professoras é 

um processo também político, ético e estético. É político por romper com o 

monologismo colonial, reconhecendo que há muito o que se aprender com a história e 

cultura africana e afro-brasileira, que há produção do conhecimento no Sul, na diáspora, 

nas cabeças afro-latina-indígenas da América. É partir de uma mudança estrutural, 

como a Lei 10639, para romper com o silenciamento da diversidade, inclusive 

epistêmica, e, nesse movimento, ir legitimando as diferentes vozes e sujeitos que 

compõe nossa sociedade, nossa cultura e nossa história.  

É um processo estético também no sentido de contemplar a formação cultural 

destes sujeitos, que por vezes desconhecem outras possibilidades que não aquelas 

inscritas na lógica da indústria cultural, nas produções hollywoodianas do cinema. Isso 

é descolonizar o olhar, aprender a ver desde o nosso lugar, do terceiro mundo. 

Obviamente, não tenho e não tive a pretensão de redefinir o pensamento dos sujeitos 

que participaram desta pesquisa, mas tive e tenho a intenção de mobilizar a curiosidade 

destes para que possam pensar (e ver) fora das fôrmas coloniais. Exu é essa força 

mobilizadora da curiosidade, da novidade. Exu é a descolonização em movimento, 

inclusive do nosso olhar, das nossas formas de ver cinema. 

Pensar, então, este movimento de descolonização é articular uma visão de 

mundo que reconheça a necessidade do outro para a construção do eu, reconhecer o 



nosso inacabamento e abrir-se permanentemente para o diálogo, para os dissensos, 

nunca perdendo de vista as relações de poder, que são produtos sociais e históricos, que 

permeiam nossa cotidianidade. Isso não significa ignorar os conflitos ideológicos, as 

disputas de narrativas e de poder, antes, porém, sagra-se nelas, pensando também na 

palavra como arena, no sentido empregado por Bakhtin (2011).    

 Essa pesquisa, foi uma gestação, no sentido mais próprio dessa palavra. Gestar 

para esperar, sentir, ver crescer, tomar forma, corpo. Isso tudo foi um aprender no devir, 

ver junto de Exu as múltiplas possibilidades que se podia/pode ter nesta jornada. Pelos 

planos e lentes do cinema nos avizinhamos da possibilidade (e vislumbre) da construção 

de uma outra docência, que não se apresenta como novidade ou modismo pedagógico 

(contaminada pela burocratização liberal da educação), mas que se apresentou como 

uma construção coletiva, aberta ao diálogo, reconhecendo as multiplicidade e unicidade 

dos sujeitos que participaram deste processo, para se pensar os processos de formação 

da docência. 

 Desse modo, apresento a pesquisa como um diálogo polifônico que certamente 

não se encerra com o ponto final desta dissertação. Inicialmente, faço uma reflexão 

sobre minha trajetória enquanto estudante-professor-pesquisador, bem como da minha 

pesquisa, seus objetivos e justificativa na seção denominada “Pelas encruzilhadas”. No 

capítulo primeiro, denominado “Padê”, trago as potências de Exu para esta pesquisa. 

Exu torna-se também a referência central, a partir da cosmovisão afro-brasileira, para 

pensar o rompimento com a colonialidade do saber pedagógico, das formas de se formar 

professores e professoras, além de ser a referência maior para pensarmos a 

descolonização. A figura de Exu é pensada desde o complexo cultural iorubano dos 

candomblés de origem nagô como princípio dinâmico da existência e da ordem do 

próprio universo, o movimento. Assim, destaco que a referência da figura de Exu está 

centrada na ideia do Orixá da ordem, do movimento, da comunicação. 

O capítulo dois, é onde estão sistematizadas as concepções teórico-

metodológicas que fundamentam esta pesquisa; chamei este capítulo de “Tecendo 

(mais) um fio-de-contas”, buscando na imagem-metáfora do “fazer fios-de-conta” das 

tradições religiosas afro-brasileiras um modo de pensar a construção deste texto, como 

ele todo, aliás. Neste capítulo apresento uma discussão acerca da concepção e utilização 

dos conceitos “descolonização” e “decolonialidade”. Além disso, busco construir um 

diálogo entre a teoria dialógica do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin e a concepção 



e visão de mundo afro-brasileira, centrando-me na figura de Exu para pensar esta 

(in)tensa relação. Bakhtin, embora não fosse um pensador da educação e nem do 

cinema, oferece-nos um pensamento cujo alcance está na possibilidade maior do diálogo 

e, nesse sentido, ele encarna a possibilidade de falar junto de outras vozes, distintas. 

É possível pensar este texto com Mikhail Bakhtin, é possível ouvir sua voz 

ressonante nesta encruzilhada polifônica que este texto se tornou. Me apoio sobretudo 

em alguns conceitos-categorias chaves como o dialogismo e a interação verbal, para 

pensar, a enunciação como processo de construção de sentidos, e a alteridade. Talvez 

estes sejam as chaves que trago para destrancar os caminhos desta encruzilhada teórica, 

no qual Bakhtin e Exu estão juntos auxiliando-me nesta tarefa de pensar à docência, a 

formação ética, estética, política e cultural de professores/as, bem como o próprio 

processo educativo, tido sempre como um encontro de sujeitos. Araújo (2015) nos conta 

que Exu é o senhor de todos os processos educativos, portanto, não é estranho a ideia de 

ser Exu, o grande eixo para pensar a educação. 

 O capítulo três, “Cinema, formação de professores(as) e relações étnico-raciais”, 

é o momento desta encruzilhada em que as três grandes áreas que venho pensando nesta 

pesquisa, de fato, se encontram ou que se materializa a relação delas, embora durante 

toda a pesquisa e no texto elas dialoguem, apareçam juntas. Busquei neste capítulo 

construir uma discussão sobre as potências do cinema enquanto possibilidade para a 

formação ética, estética, política e cultural para professores/as em formação. Além 

disso, apresento, a partir da legislação vigente, um panorama da presença do cinema na 

formação de educadores e educadoras. 

 Em seguida apresento no quarto capítulo, de modo mais sistematizado, as 

escolhas e caminhos teórico-metodológicos da pesquisa. Nele está descrito os 

pressupostos teóricos que orientam a metodologia de construção dos dados proposta 

para esta pesquisa, os chamados “círculos dialógicos”. Os “círculos dialógicos” 

possuem suas bases nas categorias-chaves, já citadas anteriormente, do pensamento de 

Bakhtin e em algumas concepções do pensamento e tradição afro-brasileira sobre o 

tempo, espaço, memória e fala. Ancestralidade. Possui ainda que de modo nem tão 

explícito, relações com os círculos de cultura de Paulo Freire.  

Esta proposta metodológica foi elaborada no sentido de tentar abraçar a 

complexidade do tema, buscando inclusive descolonizar nossos modos de pesquisar, de 



construir as narrativas e de (re)apropriar dos instrumentos metodológicos. Essas 

reflexões foram pensadas numa proposta de construção exulíca3 de rompimento com o 

(típico) monologismo colonial ainda presente nas ciências da educação, e de certo 

modo, nas ciências sociais. 

O capítulo cinco, chamado de Caminhando com os sujeitos da pesquisa, é onde 

apresento os sujeitos que participaram da pesquisa, o percurso e as atividades no campo. 

Conto como aconteceu os círculos dialógicos na pesquisa. Em seguida, no capítulo seis 

apresento as análises que construí nesta pesquisa. Neste capítulo apresento os dados – 

oriundos do campo – bem como a análise e discussão dos mesmos. A divisão do campo 

empírico em dois capítulos, o cinco e o seis, foi uma escolha estética para a 

apresentação do texto, uma vez que compreendo que todo este processo é um continuum 

que se dá de modo dialético, não se separam efetivamente. 

No sétimo e penúltimo capítulo, apresento uma síntese do processo que tratei na 

pesquisa, que venho construindo aqui para a uma docência descolonizada, discutindo os 

caminhos e possibilidades para a mesma. No último capítulo, teço algumas 

considerações acerca de todo o processo da pesquisa, bem como a sua construção. Este 

texto que lhes apresento, em muitos aspectos, ainda se encontra em construção. Ele não 

se encerra com a “finalização” da redação, ao contrário, continua ecoando dentro de 

mim, dentro dos meus coautores, ele não está acabado. Um texto bailarino que ainda 

dança e, espero, que dê frutos. Desde o exame de qualificação até agora este texto se 

transformou, mudou ao longo do processo, por isso ele continua aberto, encaminha-se 

agora para as mãos de muitos outros que, esperançosamente, desejo que o encontre.  

Certo de que esse diálogo está apenas se iniciando, convido os meus leitores 

para adentrarem comigo no reino místico de Exu, na encruzilhada, para que possamos 

pensar coletivamente à docência, a cidadania de nossos educandos e educandas, a 

democracia e a educação deste país.   

 

 

                                                           
3 A “construção exulíca” está baseada também nas teses de Ellen Gonzaga Lima Souza, intitulada 

“Experiências de Infâncias com Produções de Culturas no Ilê Axé Omo Oxé Ibá Latam” (2016), e na de 

Eduardo D. Oliveira, “Filosofia da Ancestralidade: corpo e mito na filosofia da educação brasileira” 

(2005). Recomendamos estas leituras para aprofundar o entendimento da compreensão/lógica exulíca. 

Estas ideias serão esclarecidas com maior profundidade ao longo do texto. 
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PELAS ENCRUZILHADAS 

Não há lugar achado  

Sem lugar perdido  

Casam-se além as falas de um lugar  

No encontro da memória  

Com a matriz 

 

(Ruy Duarte) 

 

Este texto, assim como minha trajetória, é uma encruzilhada. Não é um texto de 

caminhos uniformes, retilíneos, ele é o resultado de muitos caminhos que se cruzam. 

Travessia. Misturam-se aqui afetos, perguntas, risos, danças, ritos, sabores, magia, 

mandingas, sambas e batuques. É um texto em estado de enunciação, em movimento. 

Não pretendo escrever um texto sobre Exu, mas sim permitir-me caminhar pelos 

encontros, pelas textualidades, pelas palavras, pelos enunciados e múltiplos sentidos dos 

quais ele é senhor. Não pretendo encerrar com este texto aquilo que ainda está se 

fazendo, construindo-se. Preciso destacar também que este texto não é uma tentativa de 

legitimar a sabedoria ancestral do povo negro e do povo de santo pela via da 

branquitude acadêmica-colonial, mas sim uma forma de disputar os lugares de poder e 

as narrativas com o conhecimento hegemônico forjado nos moldes da colonialidade. É 

um modo-ação de lutar contra as injustiças cognitivas/sociais, é resistência à 

colonialidade. É, portanto, uma ocupação simbólica deste espaço.  

Não é possível colocar em algumas dezenas de páginas a essência e a força da 

resistência, da sabedoria do povo negro e do povo de santo. Minha intenção em escrever 

este texto, em construir esta pesquisa é anunciar a possibilidade (e a necessidade) da 

transgressão, da mudança, do rompimento dos discursos unívocos, monológicos 

elaborados na forja da colonialidade, sobre os modos de educar, de se formar 

professores e professoras.  

Certa vez, em conversa com uma mãe de Santo ela me disse: “Nossa sabedoria, 

nossa macumba, não cabe nos livros. Os livros ajudam a compreender esse universo 

(da cultura e religiosidade afro-brasileira), mas não revelam o axé. Não se aprende o 

axé nos livros, menino! Macumba se aprende no terreiro, no colo e no pé do Orixá, dos 

mais velhos”. Essa fala reflete de algum modo o meu pensamento. Eu não quero, por 

meio deste texto, referendar as experiências e os modos de ensinar e aprender ancestral 
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de nossos antepassados, ao contrário faço deste espaço um modo de louvar o segredo, a 

sabedoria e o axé ancestral do povo de Santo. Entretanto, é preciso destacar que este 

trabalho é, em minha leitura, a concretização do que Arroyo (2012) chama de 

“ocupação dos latifúndios do saber”, é a materialização das disputas que travamos nos 

mais diferentes campos da vida.  

Exu é, e sempre será, a potência maior da oposição a um projeto monológico 

colonizador; repousa nele o fundamento maior da transgressão. Por isso ele não precisa 

da ciência para a legitimação de suas potências e sabedoria, mas faz parte de um projeto 

ético, político e estético cruzá-lo com outras epistemologias, trazer à cena a “boca do 

mundo”. Portanto não é, nas palavras de Rufino (2017), se debruçar sobre os 

conhecimentos subalternos, mas sim encarná-los, fazer com que reverberem nessa 

encruzilhada colonial. Além disso Exu é provedor de toda pergunta e curiosidade... 

As perguntas são aquilo que nos move, que move nossos sentidos de pesquisar, 

por isso, talvez, ela seja a melhor forma de se iniciar essa conversa: Por onde começar a 

pensar os sentidos de fazer essa pesquisa? E a minha trajetória? Pensando nestas 

questões recordo a primeira vez em que estive no “Templo Vovó Maria Conga”, na 

cidade de Lavras - MG, o terreiro de umbanda que me acolheu e me fez sentir que 

tenho, por certo, um lugar na terra que posso chamar de lar. As minhas estradas, os 

meus sertões, os meus desacertos, os meus risos, arrepios e danças tudo ali, juntos 

naquele que seria o útero primeiro dessa pesquisa. Casa, território, espaço, identidade, 

resistência, fé, amor, ancestralidade. Lar que deu origem a uma parte importante de 

quem eu sou e que me fez chegar até aqui e gerou, de certo modo, aquilo que se tornaria 

esta pesquisa. 

Antes de continuar preciso falar de duas senhoras que sustentam a minha 

respiração, Oxum e Iansã, mães que me acolheram quando eu precisei e me trouxeram 

em segurança até aqui. Iansã, senhoras dos ventos, dos raios e das tempestades, que com 

a força de um búfalo e a leveza de uma borboleta zelou pela minha segurança, pelo meu 

ori4 e me ensinou que a nossa força está na tempestade, no sacudir violento das 

ventanias. Com sua doçura, Oxum – senhora das águas doces, dona da fertilidade – 

gestou em mim o amor pelas diferenças e pelos diferentes, me fez compreender a 

                                                           
4 A palavra Ori (grafia em português), de origem iorubá, significa literalmente cabeça, mente. É o que é 

responsável pelo destino da pessoa. Ela designa também a divindade pessoal, cultuada entre outras 

divindades em tradições de origem iorubá (KING & RIBEIRO, 2011, p.34). Nas religiões de matriz 

africana, a palavra ori é largamente utilizada nesse sentido, de cabeça, mente.  
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importância de se amar o trabalho, forjou em mim a paciência, a espera. Lições valiosas 

que me trouxeram até aqui ajudando-me a (re)pensar a minha história, trajetória e esta 

pesquisa.  

Assim, pensar a minha trajetória é pensar a minha pesquisa, ou o contrário. Que 

sentidos trago dessa jornada para este trabalho? O que move o meu desejo de 

pesquisar? O que me faz querer pesquisar sobre as tradições, a cultura e a 

religiosidade afro-brasileira, no sentido mais amplo de sua presença, em nossa 

sociedade, em nossas vidas e em nossas escolas? Não tenho muitas respostas prontas e 

acabadas, mas tenho hoje muito mais perguntas que tinha antes e isso é motivo para 

continuar a caminhar por entres tantas outras encruzilhadas.  

Essas perguntas começaram a povoar as minhas reflexões quando me vi 

umbandista e me via “excluído” de muitos espaços, especialmente enquanto professor 

estagiário/substituto, ainda na graduação, me causando grande angústia. De certo modo, 

nesta condição, convivi com a intolerância e interdição da minha crença, da minha fé e 

da minha cidadania. Comecei a pensar, então, que essa angústia podia estar dentro do 

peito de mais de uma centena de milhares de educandos, professores e professoras, 

funcionários, colaboradores em nossas escolas, todos silenciados pela intolerância e de 

certa forma pelo racismo. Marcas coloniais que ainda perduram em nossa sociedade. 

Do incômodo e da indignação nasceu a vontade de mudar, transformar, ao 

menos em uma escala modesta, essa angustiante realidade que segue mutilando nossas 

subjetividades e impondo-nos a interdição da possibilidade de sermos plenos no 

exercício da nossa humanidade, subjetividade e cidadania, interditando também o que 

Freire (2005) vai chamar de “vocação ontológica do homem” que é o ser-mais. Então, 

decidi, ainda cursando Licenciatura em Ciências Biológicas, que me dedicaria a pensar 

sobre essas questões e a formação de educadores.  

Essa travessia me motivou a escolher a Educação como a encruzilhada que 

desejo estar para pensar meu lugar no mundo. Foi uma travessia intensa, ao modo de 

Guimarães Rosa, cruzando meu Grande Sertão. Na travessia, quase não percebia que a 

fazia; quando do outro lado percebi que a tinha feito e com ela se desenhava outros 

caminhos. É engraçado pensar sobre isso agora, pois aqui vejo Exu com o seu brincar de 

menino tecendo e entrelaçando outros caminhos, me levando a outras encruzilhadas.  
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Antes de prosseguir com o texto, gostaria de contar como foi o meu encontro 

com o cinema. O cinema chega de modo muito discreto, porém intenso, ainda na 

graduação, quando eu fui bolsista do “Programa institucional de Bolsas de iniciação à 

docência” – PIBID. Neste espaço participei de várias atividades que envolviam o 

cinema. Também participei do projeto de extensão “Cinema convida”, promovido por 

professores/as do grupo de estudos em Teoria Crítica da Universidade Federal de 

Lavras. Naquele espaço tive um contato mais intenso com a sétima arte, conhecendo os 

grandes nomes do cinema mundial como Godard, Truffaut, Hitchcock e especialmente 

os brasileiros com a mostra “Cinema Novo Brasileiro” na qual pude conhecer obras de 

Glauber Rocha, Anselmo Duarte, Nelson Pereira dos Santos dentre outros.  

O universo do cinema me cativou, sobretudo, quando vi nele sendo retratado 

minha fé, minha crença. Destaco, dentre as obras que vi, “O pagador de promessa” 

(1962) de Anselmo Duarte. Uma obra que me toca até hoje pela atualidade de sua 

narrativa. Hoje enxergo em minha trajetória o que Bergala (2008) diz do cinema quando 

o anuncia como uma experiência radical de alteridade. Ali se constituía um processo 

importante da (des)construção da minha identidade.  

Na escolha do projeto de pesquisa para a inscrição no processo seletivo do 

mestrado no PPEDU-UFSJ decidi trabalhar com o encontro de duas paixões: o cinema e 

o universo da cultura e religiosidade afro-brasileira, que nesta altura já fazia parte de 

mim, na condição de umbandista. Nascia então, de modo embrionário, o primeiro 

projeto de pesquisa, que após longas e múltiplas transformações, como não poderia ser 

diferente do modo da encruzilhada, culminou na presente pesquisa. 

Nesse processo tenho me permitido caminhar pelas encruzilhadas e por isso 

mesmo este é um texto ao modo de Exu: múltiplos caminhos, entrecruzamentos, 

possibilidades, devir. Parece-me justo (mais comigo do que com ele, Exu) contar aos 

meus leitores que este texto é um percorrer, um movimento que se lança 

propositalmente à espera de outros caminhos, das “contrapalavras”. Por isso, convido-os 

a se permitirem ser envolvidos pela magia de Exu, das encruzilhadas, das palavras, 

sentidos, tessituras e texturas que ele nos oferece na experiência mística de conhecer o 

outro. Exu é a palavra encarnada, o diálogo aberto ao outro, por isso esse texto não tem 

que ver com uma escrita linear, e, em certa medida, desgastada e colonial. 
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É ousado, e pode soar contraditório, anunciar que este texto não é um caminho 

lógico, quando pretendo dar a ele início e “fim”, no entanto, o escrevo pensando na 

multiplicidade de sentidos que ele pode despertar, na possibilidade, na realização, na 

tentativa, de fugir das dicotomias de partida-chegada, pergunta-resposta, bom-ruim, 

típicas do pensamento colonial. É me permitindo andar pelas divergências e 

confluências, pelas estradas múltiplas da encruzilhada que pretendo tecer este texto, 

escrito a um par de mãos, mas gerado em mil outras cabeças e mil outros olhares. 

Com a alegria de Exu ouso pensar uma pequena parte daquilo que foi dado aos 

meus ancestrais, aquilo que se pode compartilhar por meio da palavra, a palavra que 

prenuncia a própria existência do mundo. A palavra como fonte primária do saber e da 

memória do povo-de-Santo. Há um ditado iorubá5 que diz que “tudo aquilo que 

potencialmente existe no universo pode ser materializado pela palavra” e é nesse 

caminho que ouso pensar a trajetória dessa pesquisa, como uma necessidade de 

(re)conhecer os sentidos, os sentimentos, as palavras daqueles que travam comigo a 

batalha de manter viva a memória de nossos ancestrais por meio da cultura e da tradição 

                                                           
5 O termo iorubá (grafia iorubá em Português) corresponde ao tronco etnolinguístico dos povos 

originários da região do Sul e do centro do Daomé e do sudoeste da Nigéria (Ijexá, Ifé, Oyó, etc) e no 

antigo reino do Ketu, hoje Benim (CASTRO,2005).  Para compreendermos melhor os termos yorubá e 

nagô, recorremos à Santos (2012, p. 27-30). De acordo com a autora, durante três séculos os diversos 

grupos étnicos, ou “nações”, de diferentes partes da África Ocidental, Equatorial e Oriental foram 

imprimindo suas marcas profundas no Brasil. Esse tráfico, sua motivações econômicas e políticas são 

importantes elementos para compreendermos a presença africana no Brasil. (...) A fim de situar, 

aproximadamente, a chegada dos primeiros grupos Nàgô no Brasil – seguindo por um lado o esquema dos 

quatro ciclos distinguidos por Luís Viana Filho (1964) e depois mais tarde minuciosamente examinado 

por Pierre Verger (1964 e 1968), e, por outro lado, a cronologia deduzida das fontes orais – pode-se 

admitir que os Nàgô foram os últimos a se estabelecerem no Brasil, nos fins dos séculos XVIII e XIX. 

(...) Todos esses diversos grupos provenientes do Sul e do Centro de Daomé e do sudoeste da Nigéria, de 

uma vasta região que se convenciona chamar de Yoru baland, são conhecidos no Brasil com o nome 

genérico de Nàgô (nagô em português), portadores de uma tradição cuja riqueza deriva das culturas 

individuais dos diferentes reinos de onde eles se originaram. Os Kétu, Sabe, Òyó, ègbá, ègbado, Ijesa, 

Ijebu importaram para o Brasil seus costumes, suas estruturas hierárquicas, seus conceitos filosóficos e 

estéticos, sua língua, sua música, sua literatura oral e mitológica. E, sobretudo, trouxeram para o Brasil a 

sua religião. Da mesma forma que a palavra Yorùbá na Nigéria, ou a palavra Lucumí em Cuba, o termo 

Nàgô no Brasil acabou por ser aplicado coletivamente a todos esses grupos vinculados por uma língua 

comum - com variantes dialetais. Do mesmo modo que em suas regiões de origem todos se consideram 

descendentes de um único progenitor mitológico Odùduwá, emigrantes de um mítico lugar de origem, Ilé 

Ifè. (...) O termo Nàgô veio a ser aplicado não só aos lugares habitados pelos Yorùbá, mas também a 

todos os povos Yorùbá que não pertenciam estritamente ao povo de Nàgô. Todos os povos de origem 

Yorùbá do Daomé foram chamados de Nàgô pela administração francesa que tomou este termo dos Fon. 

Esses designavam habitualmente pelo termo Nàgô todos os Yorùbá dos reinos vizinhos, e todos os seus 

adversários do Leste e do Nordeste, sem fazer distinção entre os Abéòkúta, de Egba, do Egbado, de Kétu 

ou de Sábé. Alguns pretendem que essa denominação vem da língua Fon e, nesse caso, significaria 

“sujeira, lixo”, isto é tratar-se-ia de um termo altamente pejorativo. (...) O nome Nàgô que, originalmente, 

se referia unicamente a um ramo dos descendentes Yorùbá de Ifé e que foi aplicado em seguida de 

maneira extensiva pelos Fon e pela administração francesa a todos os povos Yorùbá é, de fato, o herdado 

por todos os Yourùbá da Bahia, qualquer que seja sua origem geográfica.  
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afro-brasileira. Desse modo, lutando pelo direito à cidadania e a dignidade do povo de 

Santo, com os negros e negras deste país, sobretudo na educação, nos espaços 

educativos no qual formamos todos os dias professoras/res e educandos/as, no qual a 

cidadania toma forma. 

De antemão, gostaria de dizer que este trabalho não é “sobre” os negros e 

negras, sobre o povo de Santo, sobre os educandos e educandas que sofrem 

cotidianamente a exclusão e a discriminação nos ambientes de formação, nas escolas, 

nas universidades. Este trabalho é fazer coletivo, um “com”, um “junto de”. 

Especialmente porque compreendo que não há como me tornar “eu” sem o “outro”, a 

alteridade é a própria condição humana (BAKHTIN, 2011). Nesse sentido, não há 

como, em nenhuma instância, falar destes sujeitos, sociais e históricos como são, 

coisificando suas existências, memórias, imagens e palavras, tornando-os externos a 

mim. 

Portanto, falo aqui “com” os negros e negras deste país que lutam todos os dias 

para (re)contar suas histórias legítimas, que lutam pelo rompimento e superação de uma 

tradição unívoca, de ideário racista e colonial que paira sobre nossa sociedade e sobre os 

nossos modos de educar, formar professores e de pesquisar. Falo “com” os negros e 

negras, não só por meio das minhas vivências, mas buscando vozes negras na literatura, 

na produção acadêmica, no cinema, que possam falar sobre suas histórias, lutas e 

trajetórias neste texto. Nesse sentido, considero importante destacar a presença de 

pensadoras e pensadores negros, latino-americanos e brasileiros que considero 

indispensáveis para a compreensão das questões que me proponho nesta pesquisa como 

Nilma Lino Gomes, Cândida Soares da Costa, Abdias do Nascimento, Milton Santos, 

Muniz Sodré, Mãe Stella de Oxóssi, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Vanda 

Machado dentre outros/as, além de fontes orais com as quais eu tenho prazer e o 

privilégio de conviver dentro dos terreiros.  

A luta contra a discriminação, contra a intolerância, contra o racismo é uma luta 

também dos não-negros, compreendendo, claro, o lugar de escuta atenta e solidária 

neste cenário. Acredito que esta é uma questão urgente para a (re)construção deste país, 

de nossas identidades, da nossa humanidade, da potencialização e da transformação das 

nossas relações políticas, sociais e culturais por isso não posso me retirar ou ausentar 

desta luta. Como nos ensina Paulo Freire (1997), não poderia nunca me anunciar 
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progressista se discriminasse o meu vizinho negro e sua mulher por ser negra e operária, 

ou tolerasse que isso acontecesse de modo passivo, quase que bovinamente.  

O educador ou educadora que se compromete com a humanização e 

emancipação de seus educandos não pode se furtar do dever de combater o racismo, a 

intolerância, a discriminação e a desigualdade, sobretudo em país como o nosso, com 

uma democracia ainda tão frágil e marcada por duros golpes. Ainda de acordo com 

Freire (1995) é possível que grupos e sujeitos de diferentes origens étnicas que se 

coloquem como antirracistas possam caminhar juntos dos movimentos de negros e 

negras na luta e combate ao racismo. Quando encontramos a unidade na diversidade, 

que anuncia Freire (1995), é possível a construção de uma sociedade antirracista. “Para 

isso é preciso que os antirracistas ultrapassem o limite do seu núcleo racial e se batam 

pela transformação radical do sistema sócio-econômico que causa ou intensifica o 

racismo (FREIRE, 1995, p. 68). Obviamente esse caminho coletivo, trilhado junto, não 

apaga as diferenças históricas entres os grupos que o fazem nem tampouco minimiza a 

importância do lugar de fala, de escuta. Os sujeitos não-negros, naturalmente, devem 

estar ao lado dos negros e negras brasileiras respeitando seus lugares de fala, sua 

experiência e seu protagonismo nessa questão, mas não se ausentado dessa luta.  

Nesse sentido, compreendo que como educador-pesquisador, como aponta 

Gomes (1996), não posso me furtar do compromisso ético-político de combater o 

racismo, sobretudo nos espaços formativos, nas escolas, nas universidades onde 

formamos professores e professoras. A autora ainda destaca que se exige um 

posicionamento dos educadores/as brancos/as, no contexto das relações étnico-raciais, 

sobretudo na escola, afinal estes também sofrem os efeitos do racismo, pois, apoiada em 

Fanon (1983), ela coloca que os brancos não percebem que estão presos em sua 

“brancura”, não indagam as relações raciais em que vivem. Isso significa que o racismo 

e a discriminação não são “problemas dos negros/as”, mas sim de toda a nossa 

sociedade que precisa urgentemente combater essa chaga colonial.  

Como já dito, ao fazer essa discussão, ao me colocar neste processo de luta, não 

busco, nem desejo, causar um apagamento da identidade dos sujeitos negros no 

processo de luta contra o racismo, a discriminação e a intolerância, ou tomar seu lugar 

de fala, ao contrário, me coloco ao lado de todos estes sujeitos que cotidianamente, em 

diversos espaços e frentes de luta, se apresentam como agente da mudança que 

almejamos. Desse modo, é imprescindível, em minha concepção, que os educadores e 
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educadoras, negros e não-negros, estejam juntos no combate à discriminação, à 

intolerância e ao racismo. Na reunião da CLACSO (Conferência Latino-americana de 

Ciências sociais), em 2018, a fala de Nilma Lino Gomes6 refirma isso dizendo que 

pensar na reconstrução da democracia implica necessariamente pensar em uma 

organização social antirracista que inclui negros e não-negros. 

Nilma Lino Gomes (1996) traz ainda que é um dever dos educadores e 

educadoras o trato ético e não segregante das diferenças no ambiente escolar. Desse 

modo, me vejo comprometido com essa luta e me coloco como mais uma voz que se 

junta a outras tantas na construção de uma sociedade mais justa e não discriminatória, 

na construção de um novo país na (in)paciência histórica, gestado na luta coletiva e nos 

princípios de cooperação entres os diferentes atores sociais. Afinal, lutar contra a 

discriminação, seja ela de qualquer origem, é um imperativo ético, da própria natureza 

do ser mais (FREIRE, 1995, p. 70). 

Para isso é preciso que nos lancemos à descolonização7 do nosso pensamento 

pedagógico, na (re)construção das epistemologias, (re)contando as narrativas, 

(re)construindo os discursos, combatendo a hegemonia colonial eurocêntrica na 

produção do conhecimento, da pesquisa, na formação de professores. Desse modo, 

disputar lugares e narrativas na tentativa de garantir a diversidade de pensamento nos 

espaços educativos e na formação de professores.  

Penso que é nosso dever, como educadores e educadoras, romper com essa 

tradição monológica que segue silenciando as diferenças e as possibilidades de 

expressão das subjetividades. Neste trabalho tentei empreender uma busca pelas 

chamadas epistemologias do Sul, buscando construir um diálogo maior com autores/as 

da diáspora, latino-americanos, privilegiando autores/as brasileiros/as. 

Epistemologias do Sul, neste texto designam a diversidade epistemológica do 

mundo. Buscamos em Boaventura de Sousa Santos e Paula Meneses (2010) pensar esse 

movimento como sendo algo fora da lógica dualista, abissal da colonialidade. 

O Sul é aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios 

epistemológicos, que procuram reparar os dados e impactos historicamente 

causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo” (SANTOS; 

MENESES, 2010, p. 19). 

                                                           
6 A fala da educadora está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ru2T2p0SiwE. 
7 O termo “descolonização” será empregado neste texto, na perspectiva adotada pelos autores latino-

americanos do Grupo Modernidade/Colonialidade. Discutiremos essa opção mais adiante no texto.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ru2T2p0SiwE
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Fazer esse movimento, de busca por outras epistemologias, significa beber em 

fontes teóricas que dialoguem com uma perspectiva de mundo plural e diverso, fugindo 

dos binarismos reducionistas eurocêntricos. Além disso, reflete a busca por justiça 

cognitiva, reconhecendo outras epistemologias fora da compreensão eurocêntrica 

abissal e isso implica na revisão do que já está, historicamente, posto (SOUZA, 2017).  

Considero que, a partir dos autores e autoras que dialogo neste texto, as 

chamadas epistemologias do Sul são formas de nos compreendermos também como 

autores, como sujeitos que produzem o conhecimento (e as nossas narrativas) a partir do 

nosso lugar histórico e social incrustrado de lutas e resistências. Tal movimento implica 

também em re-pensar as nossas relações interpessoais buscando a horizontalização das 

mesmas, nos afeiçoando ao fazer democrático e recusando a hierarquização dos saberes, 

das pessoas, das ideias e das subjetividades.  

Faz parte do meu ofício de educador e pesquisador, do meu compromisso ético-

político buscar outras formas de se pensar, falar, trabalhar as questões ligadas às 

questões étnico-raciais, ao pensamento da diáspora negra e a cultura e religiosidade 

afro-brasileira. Esse já é um movimento de descolonização, princípio e movimento. Para 

isso, acredito que é preciso buscar construir uma epistemologia descolonizada, a partir 

da lógica exulíca8, para a formação de professores, um pensamento que rompa com a 

dominação colonial que ainda habita nossos espaços de formação. Nesse sentido, 

pesquisar para mim é necessariamente um ato político, de (r)existência no mundo. Neste 

contexto, arrisco a dizer que pesquisar é estar permanentemente na encruzilhada, no 

desassossego.  

A encruzilhada, como um dos domínios de Exu, Orixá e senhor da comunicação, 

aquele que dinamiza o ayê – a terra dos mortais –, aquele do qual provém a força da 

palavra, as múltiplas vozes e formas da rua, dos caminhos e do humano, das relações 

humanas. A encruzilhada representa aqui a morada do pensar, da reflexão, da 

possibilidade.  Portanto, o que me leva a debruçar sobre esta pesquisa, com certeza, é 

também a curiosidade plantada por Exu, que me impele a embrenhar nesse 

desconhecido mundo de diferentes sujeitos, múltiplos sentidos, ritmos, sabores, cheiros 

                                                           
8 A “lógica exulíca” é pensada a partir de princípios da ancestralidade, da continuidade entre sagrado e 

humano, calcada nos aspectos da figura do Orixá Exu, que recusa veemente a redução binária da 

existência e/ou dos múltiplos aspectos da existência humana (OLIVEIRA, 2005; SOUZA, 2016). 

Trataremos este tópico com mais detalhe posteriormente no capítulo chamado “Padê”. 
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e cores. Escrevo porque acredito na palavra, na escrita como uma forma de manter viva 

e re-afirmar as identidades que nada têm de estáticas ou fixas, um ato responsável e um 

instrumento político que dissolve os limites do pesquisador e do filho-de-santo, do 

professor e do educando e que me coloca em um movimento permanente de contato 

com o outro, na encruzilhada. Como diz Mãe Stella de Oxóssi, o que não se escreve o 

tempo leva. Por isso a escrita é também uma forma de estar no mundo. E, nesse 

movimento, compreendo meu inacabamento, como dito por Paulo Freire (2005), minha 

natureza inconclusa. E só na minha incompletude, na condição de tu do outro, na 

diferença, é que vou constituindo o meu eu (FREIRE, 1997). 

Por meio das palavras, sob essa ordem exulíca, é que vou traçando este texto, 

mais um caminho dessa encruzilhada. Encruzilhada que não pode ser compreendida 

dentro de uma visão eurocêntrica, tipicamente ocidental, que tudo dicotomiza e 

antagoniza (SILVA, 2005), mas sim como possibilidade, como lugar da multiplicidade 

de visões, de caminhos, de escolhas e de olhares. É desse lugar que este texto nasce, 

toma forma, vai se constituindo como objeto concreto, a materialização da palavra. 

Por isso mesmo este texto é um per-correr que desejo anunciar e recriar por 

meio da palavra. O início desse caminho, forçando-me para escolher um lugar para 

começar, como já dito anteriormente, é a reflexão que me acompanha a algum tempo 

sobre as assimetrias que experimentamos em nossa sociedade. Assimetrias marcadas, e 

definidas, pela classe social, pelo gênero, pela orientação afetiva-sexual, pela identidade 

de gênero, pela religião que professamos (ou não), pela cor da nossa pele, nossa origem 

geográfica, dentre tantas outras. Este texto nasce da inquietude em pensar acerca de uma 

sociedade que se anuncia diversa, mas que violenta as diferenças e viola o direito a ela 

todos os dias, inclusive na escola e nas universidades. 

Nesse sentido, esta pesquisa e este texto são formas de resistir à dolorosa 

intolerância e discriminação que experimentamos em nossos cotidianos, em nossas 

escolas, universidades, em nossos corpos e em nossas subjetividades. É uma forma de 

dizer que não aceitaremos lugares subalternos, que não deixaremos de tocar nossos 

tambores, que não deixaremos de amar, que não seremos silenciados e que não 

abriremos mão dos nossos direitos. É, portanto, um ato de (r)existência, uma forma de 

dizer que estamos em luta, por nós, pelos que se foram e por aqueles que virão.  
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 Para construir esta pesquisa foi preciso experimentar muitos caminhos, muitos 

olhares e ainda assim anuncio que este texto não é o fim deste processo, talvez seja 

apenas uma parte dessa travessia. Entretanto, após (e durante) muitas reflexões cheguei 

ao ponto da encruzilhada que julguei ser o ponto de partida: pensar a relação cinema, 

formação de professores e as religiões afro-brasileiras. Este é o grande e complexo 

tema no qual essa pesquisa se localiza. A escolha deste grande tema de pesquisa não se 

deu por acaso, foi um movimento de me lançar nesta pesquisa, ser autor de uma história 

que gostaria de ouvir de outro modo, de uma outra narrativa para a educação, por isso 

elegi este tema para esta pesquisa.  

Mas como compreender essa relação? Como estabelecer conexões entre temas 

que, à priori, parecem distantes? Como construir uma pesquisa, sobre este tema, que de 

fato trouxesse algum “impacto” nas estruturas excludentes que vivenciamos em nossa 

educação? Essas eram algumas das questões que iam desenhando a encruzilhada que 

resultou nesta pesquisa.    

 Ao iniciar os estudos no curso de mestrado com um projeto incialmente distinto 

do que se tornou esta pesquisa, cursei a disciplina “Tópicos Especiais em Pesquisa em 

Educação”, na qual pude me aprofundar nos estudos teóricos sobre as concepções e 

modos de se fazer pesquisa na educação. Neste espaço-processo pude compreender 

como se constrói uma pesquisa, em uma perspectiva responsável, dialógica e 

essencialmente humana, que não alija sujeitos e suas identidades dos processos de 

construção do conhecimento, ao contrário, promovem um diálogo (in)tenso de 

pesquisador e sujeitos de pesquisa, numa perspectiva de encontros. Pude, durante este 

processo, conhecer um pouco mais do pensamento de Mikhail Bakhtin, acompanhado 

de outros autores que possibilitaram uma espécie de ponte para a compreensão das 

ideias do autor e as possíveis relações com o meu tema de pesquisa. 

Essa aproximação primária me motivou a buscar mais do autor até encontrar 

nele um modo de pensar essa pesquisa, junto de outros autores que se encontram no 

interior da chamada pesquisa histórico-cultural. O filósofo da linguagem russo foi 

tomando parte importante da construção do meu horizonte teórico e por fim tornou-se 

uma peça fundamental para a construção desta pesquisa, bem como da minha 

construção como pesquisador. Além disso, pude perceber que era por meio do 

pensamento de Bakhtin que encontrava sentidos para o que vinha pensando ao longo 

desse processo.  
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O contato com outras perspectivas teóricas foi muito importante nesse processo 

de construção do olhar de pesquisador, pois me auxiliaram na escolha das opções 

teórico-metodológicas, encontrando aquelas que melhor considerava para a minha 

pesquisa. Assim, muitas vezes pela via antitética, pude aprender com as diferentes 

perspectivas teóricas que encontrei durante o primeiro ano do mestrado. Esse processo 

foi muito importante para perceber como se dá a produção do conhecimento, numa 

perspectiva ética, estética, política e afetuosa.  

Isso ganha ainda mais significado quando penso no contexto político em que 

esta dissertação está sendo concluída. Tempos sombrios em que nossas garantias 

democráticas se encontram ameaçadas, sendo engolidas pela lógica mercadológica 

neoliberal que segue coisificando as pessoas e transformando-as em estatísticas, tristes 

estatísticas. A juventude negra continua sendo exterminada, o povo de santo continua 

sendo perseguido, as mulheres negras continuam sendo assassinadas mais do que 

qualquer outro grupo; a lama tóxica da Vale engole mais uma cidade mineira; o 

assassinato de Marielle Franco e Mestre Moa do Katendê, a perseguição política a 

líderes populares e de movimentos sociais; os professores seguem sendo massacrados 

pela violência do Estado; enfim, tudo isso sinaliza a necessidade de estarmos sempre em 

luta, sobretudo pela educação pública de qualidade e relevância social.  

Por tudo isso, estamos em luta e continuaremos em luta, na rua e em nossos 

espaços de estudo e formação construindo uma pesquisa e uma universidade que de fato 

sejam populares. Por isso mesmo é que considero também a pesquisa como instrumento 

de luta, de resistência. São estas motivações que nos inspiram a continuar, a segurar 

firme nas mãos uns dos outros e ir em frente apesar da angústia cotidiana. Foi esse 

mesmo desejo de lutar, essa mesma inspiração que mobilizou (e manteve vivo) em mim 

o desejo de realizar esta pesquisa.  

Por isso, aliando três grandes paixões, a docência, o cinema e as religiões afro-

brasileiras, tenho pensado de que forma podemos resistir e combater a intolerância, o 

racismo, a violência e a discriminação, sobretudo em nossos espaços de formação, como 

a escola e a Universidade. Faço isso porque acredito que a escola (nem a Universidade) 

não podem/devem ser vistas como meras engrenagens da reprodução do sistema 

capitalista, das reduções ideológicas hegemônicas. Estes espaços, em minha leitura, 

apoiada em Giroux (1986), podem exercer um papel de resistência e transformação da 
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lógica hegemônica posta. Podem ser resistência, motor para as transformações sociais 

necessárias.   

Compreendo, que está posta uma disputa de poder, interna e externa ao espaço 

educativo e das narrativas sobre a própria escola e os espaços formativos formais, tudo 

isso imbricado numa perspectiva política macro na sociedade de classes. Nesse cenário, 

desde as políticas públicas para a educação até a implantação das mesmas em nossos 

espaços escolares, há um verdadeiro jogo de forças políticas (e econômicas) que se 

configura no entorno das mesmas. Daí a necessidade da ocupação simbólica dos 

territórios intelectuais invadidos pela colonialidade, mantenedores das desigualdades. 

Penso que devemos lançar mão de nossas pesquisas, de nossa produção intelectual para 

disputarmos os espaços de poder, para também assim, construir outro projeto de 

sociedade, mais justo, igualitário, fraterno e antirracista.  

Sabemos que há e sempre haverá disputas no campo político, ideológico, e 

também no simbólico, ao que tange o papel da educação formal em nossa sociedade e 

que em tempos de recrudescimento como estes em que (sobre)vivemos, há uma 

verdadeira tendência fascista se alastrando em nossos espaços educativos, de formação. 

A exemplo disto podemos citar o infame projeto chamado “Escola sem partido”, que 

dissemina um ideário fascista e intolerante entre nossas escolas e professores/as com 

escancarados fins políticos. Projeto que tenta cercear a liberdade e autonomia dos 

educadores/as que em suas lutas cotidianas se empenham em tratar de questões 

fundamentais para a formação de nossos educandos. 

 Diante disso, é necessário ampliar a resistência a essa lógica de desumanização, 

no sentido freireano da palavra. Para isso é preciso transformar o ambiente escolar e os 

espaços de formação docente em um ambiente sociocultural marcado pela diversidade, 

pelo diálogo intercultural, com práticas pedagógicas críticas capazes de contribuir de 

modo efetivo para a eliminação de preconceitos e discriminação (ROCHA, 2013). 

Precisamos, enquanto sujeitos comprometidos com a democracia e a busca pela 

igualdade, ressignificar os espaços educativos construindo-os numa perspectiva 

múltipla, diversa e transversal, étnica e cultural. Assim, buscando, como coloca Freire 

(1991), a realização do “sonho” de uma escola democrática, mais justa, antirracista, 

menos sexista que busca a superação dessas assimetrias sociais. 
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Ao refletir sobre as possibilidades de construção de um novo olhar sobre a 

temática das relações étnico-raciais na formação de professores, proponho pensar nesta 

pesquisa os deslocamentos e os sentidos produzidos pelos licenciandos, a partir do 

cinema, sobretudo, as produções brasileiras que tratam da religiosidade afro-brasileira, 

como um caminho possível para a construção de um olhar descolonizador sobre a 

cultura e religiosidade afro-brasileira na formação de professores e professoras, com 

vistas também a contribuir para “efetiva-ação” da Lei 10639/03. Apesar de reconhecer 

a contribuição desse processo para a ação da lei, gostaria de destacar que esse 

movimento de pesquisa não é pensado “para o cumprimento da lei”, em seu caráter 

obrigatório, mas sim como uma forma crítica para repensar a formação docente e, de 

certo modo, a própria educação como um processo humanizador e emancipador que 

preze pela igualdade e pela luta anti-discriminação. 

Propor esta pesquisa, em minha leitura, é pensar a construção de uma docência 

que rompa com o discurso unívoco das narrativas coloniais estereotipadas sobre o povo 

negro, sua fé, cultura e história. Para isso, é preciso nos intrometer na encruzilhada, 

entrar no reino místico de Exu. Lugar de onde é possível perceber todos os caminhos 

que são possíveis percorrer e escolher aquele que mais lhe parecer ajustado. Exu é 

aquele que nos convida a subverter aquilo que está posto, estabelecido para evitar a 

cristalização, ele é, ao mesmo tempo, ruptura e anúncio. A encruzilhada, portanto, 

torna-se uma ideia-imagem para compreendermos o processo de pesquisar esse tema, no 

qual se cruzam os caminhos do cinema, da educação e do próprio universo cultural e 

religioso afro-brasileiro.  

 Esta pesquisa justifica-se, então, em razão da perceptível necessidade de trazer a 

discussão das relações étnico-raciais, da cultura afro-brasileira na educação, e na 

formação docente, por um outro olhar, visando o enfrentamento do ideário colonial e 

racista que ainda perdura na sociedade brasileira. Destaco ainda que o objetivo deste 

trabalho é pensar as possibilidades de deslocamentos que o cinema, sobretudo o cinema 

nacional que retrate a cultura e a religiosidade afro-brasileira em suas narrativas, pode 

oferecer para a construção de uma docência, pautada no respeito pela diferença, na 

alteridade e no diálogo, a chamada docência descolonizada. 

A partir dessas reflexões e das ideias que apresentei até aqui, proponho a 

seguinte pergunta de pesquisa: “Quais os sentidos construídos pelos licenciandos da 

UFSJ, por meio do encontro com o cinema, sobre as temáticas das relações étnico-
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raciais e das religiões afro-brasileiras e sobre a relação destas com a docência?” 

Essa pergunta sistematiza as reflexões que busquei construir nesta pesquisa, ao mesmo 

tempo que direcionou a sua construção. 

Antes de encerrar esta primeira parte do texto, é preciso pontuar uma questão 

com relação ao processo de escrita.  Ele é sempre desafiador. As ansiedades e desejos 

ficam à flor da pele, a insegurança de não se produzir um “texto de qualidade 

acadêmica”, enfim, um turbilhão de sensações e emoções se instalam em nós. Aos 

poucos o texto foi tomando forma, pedindo contrapalavras, se constituindo como uma 

reflexão sistemática, mas ao mesmo tempo não deixou de ser dançante, um texto 

bailarino, cavalo-de-Santo.  

Por fim, no fundo, sei que são os poetas quem sabem mais do reino e do mundo 

das palavras; nós - os intelectuais - lutamos todos os dias para aprender a manuseá-las, a 

cuidar delas como um aprendiz aguerrido de espadachim tentando manusear seu florete. 
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CAPÍTULO 1 – PADÊ 

Laroyê Bará 

Abra o caminho dos passos 

Abra o caminho do olhar 

Abra caminho tranquilo para eu passar 

(Padê Onã - Kiko Dinucci) 

Começo pedindo agô9 a Exu, Senhor da comunicação e da ordem; faço, hoje, 

dessas, minhas palavras, parafraseando Abdias do Nascimento, “o padê que te 

consagra”. Despacho a porta. Peço agô também aos meus mais velhos e àqueles que 

vieram antes de mim, meus ancestrais. É junto de Exu que eu começo essas minhas 

palavras pedindo que nos guie por essas encruzilhadas. Laroyê! 

Embora pareça distante e até mesmo improvável este tecido de ideias, diálogos, 

conceitos e teorias que proponho nesta pesquisa, parece-me desafiador a possibilidade 

de tecer junto a Exu uma pesquisa na encruzilhada. Compreendo, assim como 

Feyerabend (2011), que a ciência precisa de uma dose de anarquismo científico, 

subversão, e assim como o próprio Exu, um “desfazer” daquilo que está posto como 

regra absoluta. Exu rompe a convenção, “mata o pássaro ontem com a pedra que só 

atirou hoje”. Sei que aos olhos dos mais afoitos por “objetividade e neutralidade” esse 

movimento, de misturar o sujeito da ciência ao que é mais comumente seu objeto de 

estudo, pode parecer um sacrilégio, porém, assim como aponta Areda (2008), interessa-

me mais a transgressão, a reescrita daquilo que está posto.   

Inverter, subverter, transgredir a ordem estabelecida, Exu é isso! Ele não está, 

ele é o próprio movimento, dialética do ser-fazer. Por isso o desejo de fazer uma 

pesquisa feita de aparentes discordâncias e afastamentos, mas que estão em profundo 

diálogo para pensar a potência do cinema como experiência formadora de educadores e 

educadoras, junto da religiosidade afro-brasileira, repensando a docência, os modos de 

formar professores/as e a própria educação. Uma docência gestada na encruzilhada, uma 

docência que se desfaça das algemas brancas da colonialidade que muito contribuem 

para o fortalecimento de uma cultura racista e que atinge não só os negros e negras, mas 

toda a sociedade.  

                                                           
9 A palavra agô, de origem iorubá, está associada à ideia de pedir licença, permissão. Assim, quando 

pedimos agô estamos, de algum modo, pedindo permissão para se realizar determinado movimento ou 

ação. É usado em início de rituais, evocações aos ancestrais, etc. em outras ocasiões, pode estar associado 

a um pedido de perdão, a depender do contexto.   
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Por isso, proponho pensar uma docência descolonizada. Enxergo que fazer esta 

pesquisa é como me ajoelhar em frente a um alguidar10 para preparar um ebó11 

colocando ali dentro sons, cores, sabores, toques, encontros, experiências, afetos, 

tambores, rezas, ancestralidade, memórias e movimentos. “Ingredientes” que poderiam 

ser usados como “formas” de descrever a própria essência de Exu e, de certo modo, 

também das encruzilhadas que aqui, neste texto, representa sobretudo, o lugar da espera, 

gestação, gênese, (des)construção, movimento e inacabamento. Nasce, portanto, o 

desejo de pensar uma epistemologia descolonial para a docência, na encruzilhada. 

Entretanto, não tenho a pretensão de que com essas linhas vá criar um consenso 

sobre o meu objeto/tema de estudo, ao contrário, imagino (e de certa forma, almejo) que 

as contrapalavras estejam também presentes. As contrapalavras, em minha leitura, são 

as forças primárias da criação de novas possibilidades teóricas, conceituais e de visões 

de mundo, que por certo ampliarão essa discussão que “inicio” com estas linhas e 

olhares. O caráter polifônico do conhecimento, como do próprio Exu. Talvez, como 

bem coloca Freire (1997), este seja o meu real desejo como autor-pesquisador ao 

escrever este texto: que ele seja discutido, criticado, melhorado, recriado pelos meus 

leitores fazendo deste processo uma composição responsiva, dialógica, de fato, entre 

autor e leitor, o reescrevendo, criando outros sentidos.  

Almejo isso porque compreendo o meu inacabamento enquanto sujeito histórico, 

a minha natureza inconclusa e a necessidade de estar em permanente abertura ao mundo 

e ao outro para que tenha cada vez mais a compreensão do meu “eu” (FREIRE, 1993). É 

sempre na pupila do outro que vou me constituindo como “eu”. Natureza inacabada e, 

de certa forma transitória, como a de Exu; aquele que tem mil e uma formas e faces, que 

nunca é aquilo que estanca, que define e cessa, ele que não é, mas está sendo, a dialética 

ser-fazer.  

Com(o) Exu assumo, portanto, a minha natureza inconclusa, compreendendo-me 

como um ser em permanente (des)construção e que só enxergo possibilidade de me 

                                                           
10 ALGUIDAR — Recipiente de barro, ao estilo de vasilhas, de vários tamanhos, no qual são servidas as 

comidas de santo e feito os assentamentos e/ou preparos aos Orixás. O alguidar é um utensílio versátil 

presente em toda casa de Santo.  

 
11 EBÓ – O termo “ebó”, de origem iorubá, é uma palavra polissêmica nas religiões afro-brasileiras. Ele é 

um ato litúrgico que tem por objetivo harmonizar em qualquer aspecto a existência humana, para isso faz-

se uma “oferenda” a determinado Orixá, podendo haver ou não sacrifício animal. O ebó normalmente é 

feito com determinada finalidade como pedidos de saúde, prosperidade, axé, etc.  
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constituir como sujeito na relação ética e alteritária com os “meus outros” (BAKHTIN, 

2011), na relação solidária e transformadora entre homens e mulheres, mediados pela 

minha experiência no mundo por meio da palavra em sua natureza dialógica e 

responsiva.  

A incompletude, como encontramos no pensamento de Paulo Freire, também em 

Bakhtin, é um posicionamento de/para abertura, é aquilo que se opõe ao fechamento, é a 

disponibilidade para o outro e para o mundo (ALVES & ALMEIDA, 2010). Abertura 

para conhecer o outro, constituir-se ao lado dele e com ele, dialeticamente. Por isso, me 

coloco neste lugar de incompletude e abertura na tentativa de compreender o 

entrelaçamento dos temas que aqui proponho para também “enxergar”, conhecer este 

“outro”, que por vezes parece estar fora e distante de mim, mas que é dimensão 

indivisível do meu “eu”. É sempre no horizonte da constituição do meu próprio eu que 

está o outro, numa relação essencialmente dialógica e alteritária construindo minha 

identidade, fazendo-me tornar sujeito (BAKHTIN, 2011).  

Então, começo aqui a preparar este padê12 que, por certo, alimentará Exu que 

nos guiará pelas encruzilhadas que pretendo trilhar neste texto. Misturo aqui a farinha 

das reflexões, dos desassossegos e das palavras na esperança de que elas sejam sempre 

fartas, justas e férteis para fazer brotar as inquietações que nos impelem a conhecer 

(cada vez mais). Adiciono o dendê da pergunta, da dúvida, das incertezas, azeite que 

cobrirá a farinha das reflexões e das palavras e que dará sentido às ideias aqui 

construídas. Tal qual no terreiro ofereço o meu padê a Exu, para que possa abrir os 

nossos caminhos para que possamos criar diálogos férteis, sempre inacabados.  

A escolha do nome deste capítulo se deu pela natureza iniciadora do padê, 

prática realizada nos ritos de abertura das religiões afro-brasileiras, sobretudo no 

candomblé. O padê é um prato tradicionalmente ofertado a Exu antes das celebrações 

dos cultos afro-brasileiros para que este estabeleça a comunicação entre os “homens” e 

os Orixás que ali serão invocados e cultuados durante as celebrações, também para que 

guarde a harmonia da casa durante o ritual. O ritual do Ipadê, como de fato se chama, é 

realizado antes do início de uma cerimônia pública ou fechada na casa de Axé, terreiro, 

                                                           
12 PADÊ – Comida ritualística oferecida à Exu no início das cerimônias nos rituais afro-brasileiros, 

acompanhado de uma cerimônia própria. Prato, comumente, preparado à base de farinha de mandioca e 

azeite de dendê, com variações a depender da região e/ou tradição ritualística de cada terreiro. O padê é 

talvez a comida mais popular dos cultos afro-brasileiros, conhecido como a comida de Exu.   
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Ilê, etc. O padê significa então o início daquela celebração, no qual Exu, o senhor dos 

caminhos e da comunicação, é servido antes.   

Na tradição afro-brasileira, Exu é sempre o primeiro a ser servido, para que este 

favoreça a comunicação entre o sagrado e os humanos, para que guarde a harmonia 

daquele local santo, para que seja o grande comunicador entre os homens e os Orixás. 

Por isso o título deste texto. O início. A oferta primeira para que “O Falante”, como 

Exu também é conhecido, possa garantir harmonia, caminhos abertos, nestas linhas que 

traço na tentativa de compreender um pouco mais sobre o universo afro-brasileiro, 

educação e cinema. Nesse sentido, peço mais uma vez agô Exu, agô aos meus 

ancestrais para que possa começar a trilhar este caminho. 
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1.1 - Canto para Exu 

João Augusto dos Reis Neto 

 

Exu é o começo e o fim. 

A pedra fundamental, é a laterita rubra da criação. 

Exu é a palavra encarnada dos aflitos. 

Pai que acolhe com justiça seus filhos: Exu, Babá mí! 

Exu é a força que tudo move, tudo equilibra 

Exu é aquele que entra e sai da festa sem ser visto. 

Tudo faz e refaz, re-equilíbrio.  

 

Aquele que abre e fecha. 

Exu é o menino travesso de riso fácil.  

O braço forte do trabalho, a mão que labuta. 

O punho cerrado que se ergue em resistência, luta. 

Levanta e derruba com a agilidade de um raio. 

 

Exu é a boca do mundo, aquela que tudo come. 

Exu é o desassossego permanente do vir a ser. 

Exu é alimento, provisão: Exu, oko mi! 

Exu é o abraço terno para o pai que reencontra o filho perdido 

É a força que mobiliza a mãe para enfrentar (e mudar) o mundo pelas filhas.  

 

Exu é a favela resistindo, a força do povo negro. Bará!  

Exu é o quilombo ancestral do povo de santo.  

Exu é o sangue derramado de Marielle Franco, mulher negra da luta.  

Exu é o caminho, é passo e caminho aberto, Olùlànà. 

Exu é as palavras de Mãe Stella, Odé Kaiodê, ecoando no tempo,  

A ancestralidade viva do povo de santo. 

Exu é a justiça que teme os que mentem. 

Exu é a luz que brilha na desesperança. 

 

Exu é a paixão, carne em chamas, corpo rijo, beijos ardentes. 

Exu é aço em brasa, explosão. 

Exu é o fogo que consome a mentira. 

Exu é o pesadelo dos poderosos.  

 

Exu Elegbara, equilíbrio. 

A ordem e a desordem. 

Exu Onã, segurança.  

O guardião das porteiras, senhor da proteção. 

Exu L’Onan, senhor dos caminhos.  

Exu o rei da rua, o dono da encruzilhada.  

 

Laroyê, Exu! Mojubá! 
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1.2 - Exu: romper a “lógica” não significa impossibilitar o diálogo 

“Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só arremessou hoje.” 

(Pensamento iorubano – Pierre Verger, 2011) 

 

Inicio este texto anunciando que a minha intenção em falar de Exu é fugir e, em 

certa medida, romper com as dicotomias ocidentais de bem-mal, sagrado-profano, pois 

Exu é avesso às concepções ocidentais da moral judaico-cristã construídas pelas 

sociedades ocidentais ditas “civilizadas”. Por isso, ele não pode ser “lido”, tampouco 

“apresentado”, como um personagem definido como bom ou mal. Pierre Verger13 

(1999) destaca que Exu não pode ser compreendido dentro da visão ocidental-cristã e 

ainda reforça que, de modo geral, a cultura e religião afro-brasileira também não podem 

ser lidas a partir deste pensamento. Exu não cabe aí. 

Em essência, esforço-me também para esclarecer que não quero cumprir aqui o 

papel de anunciar algo como certo ou como errado, como definitivo, pois que isso 

feriria a própria essência de Exu. De antemão, devo revelar que estas linhas, este estudo, 

não são simplesmente um texto acadêmico, antes, são uma louvação a este senhor, dono 

de todos os (meus) caminhos. Louvação no sentido de celebração, de riso, de festa e do 

rito sagrado na força e na forma de agradecimento. Agradecimento prestado pela força 

do movimento, do axé, a energia vital que nos movimenta, tira do lugar nossas rígidas 

certezas epistemológicas, confunde as nossas ideias fixadas por regras sociais 

hegemônicas contaminadas pela padronização do pensamento ocidental colonizador. 

Nesse sentido, Exu recria e inspira nossos olhares e formas de pensar o mundo, 

novas formas de compreender e narrar a nossa história, a história do Brasil e da própria 

educação em sua dimensão humanizadora. Exu é isso, uma divindade-ideia-conceito 

que rompe com a tradição e as visões a-historicizante (AREDA, 2008) e, por isso, nega 

dualidades reducionistas e não cabe no binarismo colonial. Entretanto, romper com a 

                                                           
13 Exu foi descrito muitas vezes como algo horrendo, malévolo, traiçoeiro e até mesmo inimigo dos 

homens nas ciências sociais, etnografias e estudos antropológicos. Outras vezes foi tido como algo dual 

que possui um lado bom e ruim. Essas compreensões distorcidas não estão descoladas de um sistema de 

representação, simbólico, e de valores, que não servem como aporte para a compreensão de Exu no culto 

dos Orixás. Estas imagens criadas para Exu estão baseadas, muitas vezes, na compreensão ocidental, 

caucasiana e cristã. Desse modo, não podemos pensar em Exu, como já dito, a partir dessa matriz de 

pensamento, uma vez que ele é a representação de todas as possibilidades de ser, sentir e agir. A este 

respeito ver também o estudo de Souza (2016, p. 50-51).  
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lógica colonial, que se coloca como verdade universal, não significa impossibilitar o 

diálogo entre as diferenças e os diferentes. Exu é justamente a unidade que congrega a 

multiplicidade. Exu é a força da subversão, potência para a mudança, como se diz nos 

terreiros “é exu que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro”. 

Por isso Exu nos inspira a criar uma outra epistemologia, uma outra lógica e 

uma outra ordem, que venho chamando, a partir de minhas leituras, inspirados nos 

estudos de Araújo (2015), Souza (2016), Oliveira (2005, 2009, 2012), de exulíca. Isso 

significa dizer que Exu é um movimento de ruptura, mas é também deslocamento e 

encontro. Estes três grandes eixos são os que me fazem pensar na lógica e ordem 

exulíca. Ruptura porque, com seu caráter disruptivo, Exu é a alternativa à hegemonia e 

o monologismo do pensamento colonial, nos apresentando a multiplicidade de modos 

de olhar e conceber o mundo; deslocamento porque nos auxilia na tarefa de pensar fora 

dos moldes da colonialidade que ainda estrutura o pensamento ocidental e influencia as 

nossas formas de aprender e ensinar; e encontro porque é a partir da ancestralidade, da 

circularidade presente em Exu que podemos avançar com a re-descoberta do mundo, 

com e pela memória, revivendo aquilo que estava de fora, marginal do pensamento 

ocidental, da colonialidade.  

Oliveira (2009) nos diz que epistemologia pode ser compreendida, para além da 

concepção grega e ocidentalizada, como par da ética, no qual a ética é a condição para a 

epistemologia, e, por sua vez, a epistemologia é o veículo pelo qual flui a ética. O autor 

faz essa construção a partir do estreitamento dessas duas ideias, ética e epistemologia, 

trazendo também que a epistemologia está relacionada à cultura de um povo, ao 

conjunto de saberes que determinado povo produziu ao longo do tempo. Adoto também 

essa leitura para esta pesquisa, onde busco empreender esforços numa construção 

distinta para os sentidos de epistemologia, sendo vista aqui não como uma área do 

conhecimento, mas como algo que no dinamismo de Exu assume formas múltiplas de se 

conceber o mundo, o pensamento (e os modos de pensar), e o próprio conhecimento. 

Exu é a unidade que congrega a multiplicidade, e, portanto, é aquele que nos 

ensina que o indivisível é múltiplo. Desse modo, nos apresenta a lógica exulíca, como 

traz Souza (2016), como algo fundado no princípio da continuidade, humano e sagrado, 

o cotidiano está integrado ao sagrado. Essa ideia também congrega a ideia de 

circularidade em Exu, o que nos permite compreender também o princípio da 
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continuidade, algo que não se esgota na resposta pronta. No processo de ruptura-

deslocamento-encontro, a ancestralidade, tomada desde o pensamento afro-brasileiro, é 

um princípio fundamental, tendo em vista que ela não se limita aos laços 

consanguíneos, tampouco familiares; ao contrário, ela arregimenta um modo de vida, 

sistematiza as relações, e que, na diáspora, se materializa nas comunidade de terreiro e 

também se estende aos demais grupos raciais que assumam os valores africanos 

(OLIVEIRA, 2009). Tal fato pode ser visto nos terreiros de candomblé que já não são 

exclusivamente formados por negros e negras. 

Além disso, a ancestralidade 

protagoniza a construção histórico-cultural do negro no Brasil e gesta, 

ademais, um novo projeto sócio-político fundamentado nos princípios da 

inclusão social, no respeito às diferenças, na convivência sustentável do 

Homem com o Meio-Ambiente, no respeito à experiência dos mais velhos, na 

complementação dos gêneros, na diversidade, na resolução dos conflitos, na 

vida comunitária entre outros (OLIVEIRA, 2009, p.3-4).  

 

E, ainda de acordo com o autor, ela se tornou o signo da resistência afro-

brasileira. Nesse sentido, a ancestralidade passar a ser também um modo de inserção no 

tecido social, também pela linguagem, permitindo o acesso a diferentes modos de 

conceber e olhar para o mundo, para si e para o outro. Ela, então, se configura também 

como epistemologia capaz de gerar estruturas sociais que podem confrontar o modo 

único de conceber e organizar a vida, bem como a produção do mundo contemporâneo 

(OLIVEIRA, 2009). Assim, pensar em uma epistemologia exulíca é buscar nas raízes 

do pensamento afro-brasileiro, nas marcas dos africanos e africanas em nós, traduzidos, 

sobretudo, nas religiões afro-brasileiras e seus princípios, na ancestralidade, uma outra 

forma de olhar para o mundo, para o conhecimento e para a educação, propriamente 

dita. A lógica exulíca então se apresenta como um aporte teórico-conceitual para 

pensarmos as possibilidades de criação de rotas para o enfrentamento da lógica 

ocidental branca cristã, da criação do pensamento, da produção do conhecimento, dos 

modos de conhecer, educar e formar professores.  

Entretanto, destaco que um pensamento exulíco não se limita à questão da 

academia e/ou epistemologia, antes, porém, oferece-nos uma outra referência de 

pensamento para, inclusive, pensar as nossas relações cotidianas, de poder, de 

conhecimento, de trabalho. Tal concepção oferece-nos um caminho para descolonizar. 
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Cabe, então, destacar que esse movimento, de aliar um olhar da academia à visão 

exulíca, é o que venho pensando, acompanhado de muitos outros pensadores e 

pensadoras, como processos de descolonização. É ruptura e anúncio, um movimento 

contínuo, no qual as fronteiras de cada um desses olhares não encerram o alcance de 

uma ou outra ideia.   

Nesta pesquisa, portanto, pretendo pensar Exu como signo, imagem (e 

linguagem) múltipla, estética, política, poética, polifônica e, sobretudo, de resistência e 

(r)existência. Essa dimensão política, ressalto, se instala na compreensão de que por 

meio do signo de Exu, das suas potências (re)criadoras de sentido, do rompimento com 

o som unívoco da dominação histórica europeia (e agora, estadunidense) é possível 

pensar e discutir outros caminhos e possibilidades.  

Exu é o princípio dinamizador do universo, aquele que tudo organiza, faz 

circular a vida. Em iorubá, de acordo com Sodré (2008), Esù significa “esfera”, que 

simboliza a criação, o princípio que gera tudo. Significa também renascimento, criação 

pela novidade. Desse modo, é possível toma-lo como aquele que inspira novos olhares 

para concepções de ciência, de conhecimento, de valores, de educação e de narrativas da 

História há muito sedimentadas em nós por meio de um ideário colonial secular, 

sobretudo no campo da educação, por isso mesmo, uma nova forma de olhar (também 

construir) a docência.  

Prandi (2001) destaca o poder transformador de Exu, aquele que é capaz de 

romper com estruturas e convenções há muito solidificadas.  

Exu é aquele que tem o poder de quebrar a tradição, pôr as regras em 

questão, romper a norma e promover a mudança. Não é pois de se estranhar 

que seja considerado perigoso e temido, posto que se trata daquele que é o 

próprio princípio do movimento, que tudo transforma, que não respeita 

limites e, assim, tudo o que contraria as normas sociais que regulam o 

cotidiano passa a ser atributo seu (PRANDI, 2001, p. 50).  
 

 Desse modo, Exu também pensado como signo da ancestralidade e resistência 

afro-brasileira, como que um quilombo moderno para o resguardo do sagrado vindo da 

África. A ancestralidade em Exu, como o primeiro a ser criado, como aquele de caráter 

primordial, que guarda em si também o segredo do tempo, vai nos ensinando sobre a 

importância da circularidade, do passado como referência para pensar o presente. Exu, 

portanto, é uma possibilidade para pensarmos o movimento de descolonização do nosso 
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pensamento, do nosso modo de conceber o mundo e o modo de se fazer Ciência, de 

ensinar e formar professores.   

Tomo então a sua figura como uma alegoria mística para pensar um movimento 

de “descolonização da docência”. Descolonização como um movimento de resistência 

à colonialidade (QUIJANO, 2014) e no sentido que emprega Freire (1997) quando 

anuncia que é preciso re-descobrir a identidade de um povo que sofreu os horrores da 

colonização, reconstruir seus modos de pensar, viver, compreender o mundo. Recuperar 

suas cores, afetos, subjetividades, sua fé e ritos, sua autoestima, cultura e formas de se 

organizar para lutar e se educar. Isso implica necessariamente em repensar a própria 

liberdade, nossa jovem e imatura democracia, nossos direitos democráticos, nossas 

instituições, nossa autoestima enquanto povo invadido e colonizado, e a recuperação da 

nossa imagem que fora vilipendiada pelo colonizador escravocrata.   

Trata-se, portanto, de uma revolução cotidiana, nos mais diversos âmbitos da 

experiência social, e pessoal, bem como nos cursos de formação de educadores e 

educadoras, nas salas de aula, nos espaços de gestão e formulação de políticas públicas 

e nos demais espaços educativos. Nesse sentido, Nilma Lino Gomes ao se referir ao 

movimento de descolonização, em relação ao currículo, aponta que este movimento 

exige “mudanças de representação e de práticas. Exige questionamento dos lugares de 

poder. Indaga a relação entre direitos e privilégios arraigada em nossa cultura política e 

educacional, em nossas escolas e na própria universidade” (GOMES, 2012, p.100).  

Este desafio se coloca frequentemente para aqueles que ousam repensar a ordem 

hegemônica, construída no ideário colonial capitalista, instalada em nossa sociedade, 

pois isso significa, em instância maior, repensar a própria sociedade e a reconstrução do 

nosso povo. Entretanto, acredito que este movimento não é possível sem enfrentamento, 

nem se concretizará sem resistência de grupos exilados em suas mil formas de 

privilégio. Por isso, enfrentar as resistências a essa transformação ética-política-social 

que buscamos, processualmente, na história do nosso povo é reconstruir a própria 

educação, as formas de ensinar e aprender. Tal tarefa se estende inclusive além dos 

limites “da escola” e dos esforços dos educadores-formadores/as, esse movimento deve 

inclusive suscitar um debate sobre as políticas públicas de investimento na formação de 

professores/as e na gestão da educação brasileira sobretudo nos dias de hoje, em que se 

busca sucatear a educação pública desse país, em todos os níveis.    
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Posto isto, retomando minha reflexão inicial, gostaria de dizer que a primeira 

coisa que precisamos ter em mente quando falamos em Exu é que não possível 

compreender Exu dentro de uma visão judaico-cristã, ocidental, portanto colonialista. 

Nele não cabe essas definições dicotomizantes do pensamento ocidental, oriundos do 

colonizador ibérico, tipicamente violento e assujeitador. Exu é o todo, é aquele que 

ultrapassa a convenção cristã colonial entre aquilo que é o bem e o mal, aquele que não 

carrega em si definição própria, rígida e absoluta. Exu é forma e função do movimento, 

a própria contradição. É o sagrado e o profano, a ligação, o elo que une os homens aos 

ancestrais sagrados, aos Orixás. Exu não é apenas um ou mais um personagem da 

narrativa, ele é o próprio veículo dela, o meio pela qual ela acontece (NUNES, 2008).  

Por isso também é chamado o “senhor da comunicação”. A este aspecto gostaria 

de me deter, ainda que brevemente, tecendo uma ideia a este respeito.  

Seu caráter de ambivalência, multiplicidade, e sua função, no panteão dos 

orixás, como elemento de mediação entre o universo humano e o divino e 

como instância propulsora e promulgadora de interpretação fazem dele um 

topos discursivo e figurativo que intervém na formulação do sentido da 

cultura negra (MARTINS, 1995 apud NUNES, 2008).   

 

Exu é quem provê a natureza dialógica, dinâmica e polifônica das relações 

humanas, sobretudo as que destaco neste estudo, as que emergem de sua ressignificação 

na diáspora negra e no contexto afro-brasileiro. Portanto, ele não pode ser 

compreendido apenas em uma cosmovisão africana, pois, por conta das condições 

políticas e culturais deste lado do Atlântico, tornou-se uma divindade/entidade afro-

brasileira. No Brasil, por sua natureza jovial, comunicativa e dinâmica Exu vai ser 

muito associado às práticas de troca e venda, ao câmbio, aos mercados e feiras e aos 

espaços de socialização como os botecos, botequins, esquinas, etc. “Exu é (...) dono do 

mercado, está sempre envolvido no comércio, e por isso tem afinidade com a 

malandragem e astúcia próprias desta atividade” (ZACHARIAS, 1998, p. 137-138 apud 

SERAFIM & GONZAGA, 2014).  

Desse modo, Exu no Brasil vai ser concebido de múltiplas formas e é 

incorporado a partir de diferentes interpretações a diversos cultos e tradições afro-

brasileiras com os Xangôs no Pernambuco, os cultos de Jurema Sagrada no norte e 

nordeste, o Batuque no Rio Grande do Sul e no sudeste de forma mais sistematizada na 

umbanda e candomblé. No candomblé, é preciso destacar, Exu ainda permanece 
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bastante “africanizado” (ORTIZ, 1978), mantém a condição de Orixá. Entretanto, há 

uma reinterpretação dos aspectos atribuídos a este Orixá na maioria dos cultos de 

candomblé no Brasil. Isso significa dizer que o Orixá Exu, presente nas tradições do 

candomblé, sobretudo naquelas de origem iorubá, ainda mantém um caráter múltiplo, 

mas que há um processo de “reafricanização” desse Orixá nos dias atuais (SILVA, 

2012).  

Antes de prosseguir com o texto, gostaria de destacar que, nessa pesquisa, tenho 

buscado uma apropriação acerca da figura-ideia de Exu enraizada na perspectiva dos 

candomblés de tradição iorubá, pois acredito que esta perspectiva nos oferece caminhos 

concretos (não só por meio da sua ritualística, mas também dentro de sua mitologia e 

visão de mundo) para re-pensar essa divindade no contexto do Brasil (e também dessa 

pesquisa). Embora eu pertença à outra tradição afro-brasileira, a umbanda, como 

pesquisador optei por assumir esta perspectiva como caminho para pensar os caminhos 

desta pesquisa. Tal escolha foi feita em virtude da necessidade de construir um diálogo 

mais amplo com essa divindade do panteão do candomblé de origem iorubana dentro 

das perguntas que faço nesta pesquisa. Ainda que em alguns momentos possa perpassar 

sob as interpretações umbandistas desta divindade, destaco que as fontes que eu bebi 

para pensar as potências de Exu, foram as tradições do candomblé, de origem iorubá. 

Neste contexto destaco as obras de Pierre Verger, Roger Bastide, Edson Carneiro, 

dentre outros, como fontes de pesquisa e aporte teórico.  

É preciso destacar ainda que a umbanda é formada por uma concepção cristã, 

representada essencialmente pela sua “porção católica”, ou seja, possui em sua gênese 

um ideário cristão, além de uma “porção do kardecismo francês” que originalmente 

também a compõe. Tal fato verifica-se no próprio anúncio da religião pelo Caboclo das 

Sete Encruzilhadas, pelo médium Zélio Fernandino de Morais em 1908, quando o 

mesmo “dita” os preceitos em que a religião se basearia. Esses princípios, é preciso 

notar, são cristãos e se vinculam na figura e exemplo de Jesus Cristo como orientador 

para a sistematização da “nova religião”.  

Assim, de acordo com Costa (2012), Exu (o Orixá) não se enquadraria dentro da 

concepção e “teologia” da umbanda, pois seus atributos são essencialmente contrários à 

lógica cristã-católica que está posta dentro desta religião. Esse é um movimento muito 

complexo de se compreender, pois ao longo das décadas, desde de 1908, há 
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incorporação de vários seguimentos não-cristãos na umbanda. Desse modo, muitas das 

ramificações da chamada umbanda Sagrada (a de Zélio Fernandino de Morais) se 

reaproximaram das matrizes africanas e/ou indígenas, presentes em outras tradições 

anteriores à umbanda, como a Macumba14. 

Esse processo de reconfiguração da umbanda, originado também do “encontro” 

de classes médias brancas com as classes populares, ao longo do século XX, desaguou 

em novas formas de se conceber e praticar a umbanda, tendo, muitas delas, a herança 

africana das macumbas cariocas (COSTA, 2012). Como evidência disto é a substituição 

do termo macumba por umbanda, como se fossem, no fundo, a mesma coisa (ORTIZ, 

1999). É possível, embora não haja ainda dados documentados suficientes para tal 

afirmação, que esse processo tenha reinaugurado um processo de reafricanização do 

Orixá Exu nestas tradições religiosas, muito comuns no sudeste do Brasil, sobretudo, 

aquelas chamadas popularmente de “umbandomblé”. Entretanto, de modo geral, há uma 

prevalência da visão cristã dentro dessa tradição. A exemplo disto é a íntima relação 

com as festas e santos do catolicismo popular, como Nossa Senhora do Rosário, 

conhecida também por ser a padroeira dos pretos-velhos, dentre outros. 

Esses “novos” sistemas religiosos, se assim as pudermos considerar, incorporam 

tantos os rituais, costumes e as práticas do candomblé, como a mitologia dos Orixás – 

sobretudo daqueles de origem iorubana, por exemplo, quanto doutrinas ligadas a uma 

visão cristã, e em certa medida kardecista, também fortemente presentes na umbanda. 

Este é um processo bastante complexo que ainda carece de reflexões maiores e mais 

profundas, e que, de certo modo, fogem das intenções e do alcance desta pesquisa, por 

isso, por ora, não me dedicarei a este debate, embora considere importante fazer estas 

considerações. 

Exu, como bem coloca Renato Ortiz (1999) se mantém como o último orixá 

negro, portanto, como resistência. E é este o aspecto que mais interessa-me em Exu, 

pois, ele é a possibilidade da resistência concreta, é a força-motriz do universo e da 

dinâmica da vida. Ele é aquele que não se submeteu e nem sucumbiu à colonização, que 

foi, também, simbólica, atuando, inclusive, na estética desta divindade. Exu resistiu ao 

processo de embranquecimento dos orixás e à cristianização da crença de matriz 

                                                           
14 Macumba é um culto sincrético, de origem banto, que se iniciou na primeira metade do século XIX, no 

Rio de Janeiro. Em sua estrutura estavam presentes os orixás da tradição iorubá, assimilados por ela, e a 

possessão por espíritos brasileiros outrora encarnados (CARNEIRO, 2008).    
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africana. Ele se manteve, portanto, como aquilo que já considerei, chamando-o de 

“quilombo moderno”, aquele que guarda o elo com a ancestralidade africana, que traz à 

memória as origens do povo de santo, e, ao mesmo tempo, do próprio brasileiro.  

Essa variação na própria concepção e interpretação da figura dessa divindade se 

deve também, em minha leitura, à própria natureza polifônica e múltipla de Exu, pois 

ele é a recusa das identidades engessadas, da rigidez identitária, como coloca Areda 

(2008). Esse Exu, dinâmico, do movimento e dual, está intimamente relacionado com a 

cosmovisão afro-brasileira e, na própria concepção africana, há a imagem de Exu que 

possui duas faces, uma atrás e uma na frente da cabeça representado, de certo modo, 

essa multiplicidade de formas e faces de Exu (GONÇLAVES DA SILVA, 2012).  

Observamos isso também no trecho do poema de Mario Cravo Neto (In SODRÉ, 

2006): 

Mando e desmando, 

Traço e risco 

Faço e desfaço. 

Estou e não vou 

Tiro e não dou. 

Sou Exu. 

Passo e cruzo 

Traço, misturo e arraso o pé 

Sou reboliço e alegria 

Rodo, tiro e boto, 

Jogo e faço fé... 

Sou nuvem, vento e poeira 

Quando quero, homem e mulher 

Sou das praias, e da maré. 

Ocupo todos os cantos. 

Sou menino, avô, maluco até 

Posso ser João, Maria ou José 

Sou o ponto do cruzamento. 

 

A partir das palavras do autor é possível entender a ideia-conceito de Exu como 

opositor da fixidez das identidades e dos conhecimentos, das epistemologias coloniais 

que inundam nossos imaginários e repositórios de textos acadêmicos. Exu é o todo, a 

mistura, é, de certa forma, aquilo que podemos encontrar na literatura que Canclini 

(2008) vai chamar de processo de hibridação da(s) cultura(s).  
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Para o autor hibridismo cultural pode ser entendido como os “processos 

socioculturais nas quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, 

se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2008, p.20). 

É sabido, na leitura do autor, que esse processo de hibridismo cultural não rompe com o 

tradicional, mas mescla novos “objetos e práticas” em uma justaposição de 

temporalidades e artefatos reconfigurando, assim, numa perspectiva de coexistência, as 

identidades. Nesse sentido, podemos, de certo modo, perceber esse movimento de 

hibridação cultural no que tange à concepção dessa divindade e o seu lugar nas tradições 

religiosas afro-brasileiras, mesmo no candomblé. 

Desse modo, podemos compreender Exu como uma divindade de matriz 

africana, mas que é “recriada” em solo brasileiro que dispunha fundamentalmente de 

condições materiais e subjetivas diferentes daquelas em África. Naturalmente este 

processo envolveu conflitos e tensões, entretanto, na minha concepção, tal processo 

reforça o caráter e a natureza multifacetada e plural de Exu que nos oferece uma 

amplitude enorme como matriz de pensamento. Ele amplia nossas possibilidades de 

conhecer, pensar, criar. É a própria reescrita do mundo. 

Essa natureza fica explícita na máxima de Roger Bastide (1978, p.182 apud 

SODRÉ, 2006): “Exu é, para nós, o elemento dialético do cosmos”, a materialização do 

que tenho chamado de dialética do ser-fazer. Exu é o senhor das encruzilhadas e o orixá 

mensageiro, é também o guardião da porta de entrada da casa; como dito anteriormente, 

é sempre o que é homenageado primeiro nas cerimônias dos cultos afro-brasileiros.  

Essa natureza comunicadora de Exu é também uma parte cara para pensarmos 

uma educação e uma docência que se funde no respeito ao outro, às diferenças étnicas, 

culturais, religiosas e na potência criadora do diálogo, como bem coloca Freire (2005). 

Além disso, na perspectiva de Bakhtin (2011), não há como compreender o sujeito 

humano senão pelo diálogo, pela sua capacidade de produzir enunciados, sempre 

inacabados. Desse modo, só conheço o homem pela sua palavra.  

É também Exu quem incorpora a natureza do rompimento, do acidente, da 

possibilidade de mudança e, nesse sentido, se apresenta como essa outra forma de ler os 

processos de formação de educadores/as, sobretudo no que tange às relações étnico-

raciais. Sendo assim, proponho um envolvimento com a ideia-conceito de Exu e da 
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encruzilhada como forma de pensar a questão da formação de professores/as, o cinema e 

as relações étnico-raciais na construção de uma docência descolonizada. Assim, desejo 

repensar a figura de Exu como potência, como conceito mobilizador da ruptura, do 

movimento e da transformação. Novamente ruptura, deslocamento e anúncio. 

Pretendo, assim, (re)criar formas de pensar a formação de professores/as e as 

múltiplas formas de diálogo estabelecido no campo das ciências da educação com a 

cultura. Acredito, inclusive, por meio da figura de Exu, que as barreiras que dividem e 

separam os conhecimentos acadêmicos da religião e da cultura, não precisam ser 

bloqueadoras da novidade e de uma visão holística do fenômeno educativo, tendo em 

vista que este é essencialmente humano. Esse fenômeno, por sua vez, torna-se limitado 

quando é “apertado” para caber nas caixinhas das convenções acadêmicas ocidentais 

coloniais de isto é religião, isto é ciência, etc. Obviamente, cada uma dessas atividades 

humanas tem suas especificidades e particularidades que as configura como uma ou 

outra, mas o que quero dizer com isso é que estas fronteiras não precisam ser limitantes 

para a compreensão da experiência humana.  

Propor isto, o diálogo entre diferentes olhares para a compreensão do mundo, 

nada tem de irresponsável ou ingênuo, ao contrário, possui a dimensão do que vem 

sendo pensado neste texto como uma das formas de descolonização da mente, 

descolonização do fazer ciência, do construir o conhecimento. Propor esse movimento é 

em alguma instância pensar inclusive outras formas de pesquisar, de interrogar a 

realidade.   

Neste texto Exu deixa o lugar de objeto e torna-se o próprio meio em que se dá 

esta narrativa. Sua natureza comunicadora é que dá corporeidade a estas palavras-

motrizes, de sentidos múltiplos que se re-criam no diálogo responsivo e que podem 

gerar muitos outros sentidos para a compreensão deste texto. Portanto, acredito que 

romper a “lógica” não significa impossibilitar o diálogo, ao contrário, significa pensar 

outros caminhos e sentidos para os nossos modos de fazer/pensar a docência e a própria 

pesquisa.  

Exu, com seu caráter disruptivo, simboliza a inauguração de uma outra 

possibilidade de docência que priorize pela ética, pelo respeito às diferenças e pelas 

identidades, constituídas na (in)tensa relação do eu-outro e que possibilite encontros nos 
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quais os sujeitos possam se expressar em sua plenitude, uma docência que rompa com o 

monologismo colonial secular. Exu que aqui assume o lugar da palavra encarnada, 

transmuta-se em dialogismo e aparece como símbolo (e signo) do rompimento com o 

“monologismo” ocidental branco, portanto, rompe com o silenciamento do outro.  

Exu apresenta-se, portanto, como aquele que subverte a lógica unívoca 

eurocêntrica, cartesiana, capitalista e cristã do pensamento ocidental que coloca o 

homem branco, europeu, cristão no centro das narrativas históricas e culturais, mas que 

não impossibilita o diálogo. Ao contrário, ele amplia as possibilidades de diálogo com o 

diferente. Exu encarna a polifonia bakhtiniana (BAKHTIN, 2008) como outras formas 

de produção do conhecimento, de “outras vozes” na construção das narrativas históricas 

e culturais e na construção de subjetividades e sujeitos. “Exu lida de perto com os polos 

opostos da existência e tem a prerrogativa de subverter a ordem das coisas” (SERAFIM 

& GONZAGA, 2014, p.12). E isso tudo tem que ver com uma perspectiva descolonial, 

pois, como dito por Kawahala (2014), Exu é a possibilidade de ruptura com as 

epistemologias eurocêntricas.  

 

1.3 – Exu e as encruzilhadas 

 

 

Orixá Exu - imagem retirada do livro "Os Deuses Africanos no candomblé da Bahia" de Carybé 

(1993). Ao lado de Exu, notamos as “ferramentas” que são símbolos deste Orixá, como o ogó 

(espécie de porrete de forma fálica) e o tridente.  
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Na cultura iorubá, a que deu origem a maior parte dos cultos afro-brasileiros, 

também conhecida como nagô (como são genericamente chamados os povos de origem 

Iorubá, vindos da região da atual Nigéria), como os candomblés Ketu, Exu é o Orixá 

da comunicação, o guardião dos caminhos. Na perspectiva dos iorubás, ele é o Orixá 

central da trama da vida e do sistema místico, pois é o princípio dinâmico do 

movimento. Exu é quem movimento o axé. Sem Exu não há movimento, sem 

movimento não há Orixá e nem vida pra os humanos. Exu é também o Orixá mais 

controverso do panteão iorubá, seja pela sua proximidade com os humanos, seja pelo 

seu caráter tipicamente dual e travesso, quase “infantil” como nos conta o estudo de 

Souza (2016). Se pensamos, de acordo com a autora, em um Orixá que se relaciona com 

as crianças, para além da usual relação feita com os orixás gêmeos Ibeji e as Yabás 

Oxum e Iemanjá, pensamos em Exu. Exu, como princípio de ação do indivíduo, é 

evidente no comportamento das crianças, no fazer infantil, daí o seu caráter infante. 

De acordo com Serafim e Gonzaga (2014) ele causa um misto de temor e 

curiosidade e tem sido objeto de muitos estudos nas ciências humanas, sobretudo no 

campo do estudo das religiões afro-brasileiras. Os autores ainda ressaltam que nos 

últimos anos a curiosidade em torno dessa divindade tem aumentado e isso significa, de 

alguma forma, que a resistência a essa figura tem sido mais amena, sobretudo nos meios 

intelectuais. Entretanto, eles ainda completam que essa “aceitação” não significa que há, 

de fato, uma diminuição do estigma social e religioso criado sobre Exu. Tampouco 

houve diminuição da intolerância religiosa dirigida às religiões afro-brasileiras que 

cultuam essa divindade. No processo de sincretismo15 Exu foi, de acordo com Prandi 

(2001), “injustiçado”, pois sua imagem foi veiculada a uma divindade má e vingativa, 

tendo relação direta com o diabo da cultura judaico-cristã.  

Porém, observando a literatura e realizando uma breve incursão histórica, 

sobretudo na produção das ciências humanas no Brasil durante o século XX, podemos 

atestar esse interesse pela figura dessa divindade. Entretanto, o que mais se percebe, 

nestes estudos, é a construção discursiva, portanto cultural, de um estereótipo ligado 

normalmente ao diabo cristão. Morin (2005 apud SERAFIM & GONZAGA, 2014) 

                                                           
15 Por sincretismo, no contexto das religiões, entendemos como a fusão de diferentes cultos ou doutrinas 

religiosas, com reinterpretação de seus elementos. No Brasil isso ocorreu com os Orixás e os santos 

católicos, durante o processo de tráfico dos africanos para cá. 



56 
 

aponta que construções/concepções hegemônicas, crenças e doutrinas oficiais, fazem 

reinar conformismos cognitivos e intelectuais, como a manutenção desses estereótipos. 

Entretanto o conhecimento, a construção cultural se dá no movimento, num (in)tenso 

jogo de forças internas e externas no processo histórico e na disputa pela narrativa, e, 

desse modo, falar de Exu é pensar este movimento. 

Neste texto, tento pensar também a relação desta divindade com a encruzilhada, 

com seu caráter de ruptura, movimento e possibilidade. Portanto, ambos passam ser 

signos, e referências epistemológicas, para repensar a construção de uma outra 

docência, uma docência descolonizada que leve em conta a importância de se 

reconhecer, preservar e respeitar o outro, suas culturas, subjetividades e identidades. 

Para isso tomo a encruzilhada, a partir de referências do pensamento iorubá, como o 

lugar em que tudo se pode revelar, no qual tudo se desvela, no qual os caminhos se 

cruzam tornando-se um caminho de encontro e passagens, que representa a ruptura com 

a linearidade tão associada à ordem pela visão euro-cristã. 

Exu ganhou de Oxalá - Orixá Criador, o poder de ligar o mundo dos vivos, 

chamado de ayê, ao Orun, o mundo dos Orixás, o plano sagrado da ancestralidade. 

Portanto ele é o elo que o une os humanos ao sagrado, aos ancestrais sagrados. Exu é o 

orixá cujo maior atributo é a comunicação de acordo com os mitos – chamados de 

ítans16 na tradição afro-brasileira. Os mitos são aquilo que dão referência para as 

religiões de matriz africana como a umbanda e o candomblé.  

Os ìtans são formas de rememorar o passado para explicar questões do presente. 

Tal fato representa uma concepção do tempo circular, típica do pensamento africano e 

afro-brasileiro, e não linear como pensa a cultura ocidental capitalista (PRANDI, 

2001b). O tempo, para os iorubás, de acordo com o autor, é uma construção circular em 

que se acredita que a vida é uma “eterna repetição” daquilo que já ocorreu em um 

passado remoto que é narrado pelo mito. O presente possui seu correspondente no 

passado e que pode ser revelado para ser melhor compreendido e (re)vivido (SILVA, 

2008).   

                                                           
16 Os ìtans (itãs numa forma aportuguesada) são contos míticos dos povos jeje-nagô que foram 

compilados em uma obra de Reginaldo Prandi chamada Mitologia dos Orixás (2001) que reúne 401 mitos 

dos principais Orixás cultuados no Brasil. Cabe destacar que antes dessa compilação feita por Prandi há 

os trabalhos de Pierre Verger (1999). Contudo, as pesquisas do etnólogo Francês datam ainda do início do 

século XX. 
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Os mitos são formas de olhar (também recriar) a própria história e cultura e eles 

ocupam um lugar central na concepção de mundo desses povos, pois ele é aquilo que 

expressa, por meio de uma divindade oracular chamada de Ifá17, os desígnios dos deuses 

e o destino de cada vivente. A tradição africana, essencialmente oral, foi perpetuada em 

grande parte pelos mitos, também tidos como forma de educar, de instruir, de corrigir e 

de exortar. Cabe destacar ainda que qualquer tentativa de compreensão da história e 

cultura desse continente, desses povos, que não leve em consideração a oralidade não 

será bem-sucedida. Beniste (1997) aponta que esta é uma dimensão extremamente 

importante na compreensão deste complexo universo cultural. 

Prandi (2000, p.62) aponta que nas religiões afro-brasileiras, baseada na tradição 

e cultura iorubá, “os mais jovens devem aprender com os mais velhos, transmitindo-se o 

conhecimento religioso pela palavra não-escrita”. Nesse sentido, é possível perceber que 

a cultura afro-brasileira está fundamentada na palavra oral, guardada pelos mais velhos, 

como as mães-de-Santo e outras personagens da cena cultural-mitológica afro-brasileira. 

Para as tradições afro-brasileiras, sobretudo as de origem iorubá-nagô, a palavra é 

sagrada, pois possui aquilo que chamamos de axé, a energia vital, aquilo que dá vida, 

recria a própria vida. Para Beniste (1997) os mitos são fundamentais para compreender 

a cosmovisão afro-brasileira, e o próprio Orixá. Desse modo, os mitos são fontes 

importantes para compreensão desse cosmo religioso18 e dos sujeitos inseridos nele, 

suas relações com o mundo, com a produção de sentidos e de discursos.  

Diante dessa constatação, recorri aos mitos que versam sobre Exu na tentativa de 

compreender melhor este Orixá tão controverso e múltiplo no universo da cultura afro-

brasileira (SODRÉ, 2008). São muitos os mitos sobre Exu, sobre sua criação no panteão 

iorubá e suas ressignificações e reconstruções no Brasil. Para este texto escolhi um itã 

extraído do livro “Mitologia dos Orixás” de Reginaldo Prandi (2001), para contar sobre 

a relação de Exu e as encruzilhadas que, neste texto, possuem uma íntima relação, não 

só do ponto de vista cultural, mas também a partir de um olhar epistemológico que tento 

construir neste texto.  

                                                           
17 Ifá é, antes de ser um sistema divinatório, um Orixá. É considerado, na tradição iorubá, o senhor da 

sabedoria, aquele que guarda as respostas para o destino humano. Esta divindade está ligada com os 

sistemas oraculares desses povos, como o jogo de búzios, por exemplo.  

 
18 Expressão empregada por Ortiz (1991) para se referir ao conjunto de práticas, rituais, crenças, enfim, a 

todo universo da religião afro-brasileira.  
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 Conta-nos o ìtan que Exu não tinha nada, era pobre e vivia pelo mundo, 

caminhando, vagabundeando. Exu não tinha posses nem fazendas. Estava sempre 

perambulando por aí. Um dia, então, Exu decidi ir à casa de Oxalá – que é o Orixá 

associado ao Criador, em muitas tradições afro-brasileiras, inclusive na umbanda. Lá, 

ele se distraía ao ver o velho fazer os seres humanos, e ficava sempre a observar, muito 

atento, sempre em silêncio. Muitos iam até a casa de Oxalá lhe visitar, mas 

permaneciam pouco, alguns ficavam apenas alguns dias, e dessa forma não conseguiam 

aprender nada. Os visitantes levavam oferendas ao velho Orixá, observavam seu 

trabalho, mas partiam logo. 

Exu, porém, ficou ali com Oxalá durante dezesseis anos, sempre atento, 

observava o trabalho de Oxalá e permanecia em silêncio. Assim, ele foi aprendendo 

com o velho Orixá como se criava os seres humanos. Aprendeu como se formava as 

partes do corpo, as mãos, os pés, os órgãos sexuais. Durante esse tempo todo Exu ficou 

ali ajudando Oxalá, sempre em silêncio. Exu não perguntava, não falava, só olhava, 

prestava atenção. Aprendeu tudo.  

Certo dia Oxalá pediu que Exu se colocasse em posto na encruzilhada por onde 

passavam todos os que vinham até a sua casa e lhe deu ordens para não deixar passar 

aqueles que não lhe trouxessem uma oferenda. Havia muitos humanos a fazer e Oxalá 

não tinha muito tempo para visitas, tampouco para recolher os presentes que lhe era 

oferecido. Exu, depois desse tempo ali com o velho Orixá, havia aprendido tudo e já 

podia ajudar a Oxalá e assim o fez. Exu então recolhia todos as oferendas e entregava a 

Oxalá, era Exu também que coletava os ebós para Oxalá. Exu fazia bem o seu trabalho e 

Oxalá permanecia atento ao esforço de Exu. 

Um dia então Oxalá vendo o trabalho de Exu decidiu lhe recompensar. Oxalá 

então determinou que toda gente que viesse à sua casa deveria pagar alguma coisa a 

Exu, quando voltasse também. Exu, então, mantinha-se firme em seu posto na 

encruzilhada guardando a casa de Oxalá. Sempre estava armado com um ógo - poderoso 

porrete de forma fálica com o qual espantava os indesejáveis e punia aqueles que 

tentavam burlar a sua vigilância. Exu trabalhava muito e fez ali a sua casa, na 

encruzilhada. Exu ganhou uma profissão, a de organizador, aquela que é o senhor da 

ordem, seu lugar, ganhou uma casa. Exu ficou rico e poderoso. Por isso, ninguém pode 

passar pela encruzilhada se não oferecer algo a Exu.  

Neste itã aprendemos como Exu ganhou o domínio das encruzilhadas, embora sua 

atuação se dê em todos os campos do plano material como ruas, bocas de mata, becos, etc., 
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segundo a crença afro-brasileira. Exu ganhou de Oxalá o direito de ser o Senhor dos 

caminhos, aquele que está à frente, na porta, o guarda. Pierre Verger (1999) aponta que 

Exu é o que guarda as portas das cidades e das casas, aquele que sempre está à frente. 

Além disso, neste itã podemos ver como Exu ganhou o posto de ser aquele que é o 

intermediário, o mensageiro entre os homens e o Sagrado, os Orixás. Além disso, o itã nos 

conta sobre o Exu também como o senhor da ordem, como nos ensina Babá King e 

Ronilda Ribeiro em sua obra “Exu e a ordem do universo” (2015).  

Ele é o veículo do diálogo entres os humanos e os Orixás. Talvez este seja seu 

maior atributo na cultura afro-brasileira, o de comunicador. A este respeito Prandi (2001) 

coloca que é de Exu a responsabilidade de levar as oferendas aos Orixás, destacando a 

função de comunicador para além daquela de transporte das oferendas já que ele precisa 

saber se os Orixás foram, de fato, agradados com a oferenda feita pelos humanos. 

Desse modo, Exu é, nessa visão de mundo, fundamental para a vida e 

sobrevivência dos humanos, pois é ele é quem garante o diálogo entre os humanos e os 

Orixás. Sem exu os humanos não recebem as orientações do sagrado podendo assim 

perecer no ayè. “Como os orixás interferem em tudo o que ocorre neste mundo, incluindo 

o cotidiano dos viventes e os fenômenos da própria natureza, nada acontece sem o trabalho 

de intermediário do mensageiro e transportador Exu” (PRANDI, 2001, p.50). 

Serafim e Gonzaga (2014) apontam também esse atributo em seu estudo sobre a 

imagem de Exu construída nas ciências sociais no século XX. Analisando os principais 

nomes das ciências sociais como Nina Rodrigues, Roger Bastide e Pierre Verger, os 

autores verificam essa imagem de Exu como o intermediário, o comunicador, o 

mensageiro. Em um trecho transcrito do livro “O candomblé da Bahia” de Roger Bastide 

podemos verificar novamente a concepção de Exu como o mensageiro: 

 

Exu é, na verdade, o Mercúrio africano, o intermediário necessário entre o 

homem e o sobrenatural, o intérprete que conhece ao mesmo tempo a língua dos 

mortais e a dos Orixás. É, pois ele o encarregado – e o padê não tem outra 

finalidade – de levar aos deuses da África o chamado de seus filhos do Brasil 

(BASTIDE, 1961, p. 22-23). 

 

A partir dessas leituras podemos perceber como a figura de Exu, ainda que com 

uma certa discordância entre adeptos das religiões e intelectuais, foi fortemente associada à 

comunicação, sua vocação como mensageiro, como aquele que possibilita e é o próprio 

veículo do diálogo. Além disso, gostaria de destacar que encontro em Exu a manutenção 

de um diálogo ancestral entre os negros africanos escravizados na diáspora, sua cultura, 
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sua fé, sua filosofia e visão de mundo com os descendentes, filhos da diáspora na América. 

Exu é a chave deste diálogo entres as cosmovisões africanas e afro-americanas.  

O caráter de comunicador de Exu também se traduz na encruzilhada.  A 

encruzilhada é para a cultura iorubá, um lugar de intercessão, cruzamento, onde as 

possibilidades se encontram, onde se materializa os múltiplos caminhos a serem 

percorridos, tanto no plano material quanto no subjetivo. Aquilo que se transmuta em 

possibilidade, em multiplicidade, abertura e diálogo. Nesse sentido, a natureza de Exu é a 

própria encruzilhada. É na encruzilhada que se instala a possibilidade de um novo 

caminho, cruzando com tantos outros, materializando a inversão da lógica hierarquizante 

de etnias, culturas, religiosidade, etc. O caráter múltiplo e polifônico19 de Exu rompe com 

uma visão eurocêntrica que se expressa através de um discurso unívoco, e de certa forma, 

nas palavras de Bakhtin (2011), como um discurso monológico.   

Além disso, Exu e a encruzilhada também podem ser pensados como uma forma 

de transgressão da forma secular colonizadora de contar a história do continente africano, 

por conseguinte a história do Brasil e dos afro-brasileiros, sua cultura e sua religiosidade, 

por se tratar de figuras que são representações das tensões históricas, das múltiplas 

discussões, dos acordos, divergências, etc. Apresenta-se também como a representação da 

história conflituosa dos afro-brasileiros desde a diáspora e a resistência marcada por 

inúmeros conflitos e formas de resistir.  

Pensar sobre essas características de Exu e da própria encruzilhada e da potência 

que elas podem representar no contexto educativo, sobretudo na formação de professores, 

é bastante profícuo uma vez que isso pode nos ajudar a reelaborar nosso olhar sobre as 

questões étnico-raciais. Além disso, isso nos permite refletir sobre as possibilidades de 

construir uma outra docência que preze pelo respeito às diferenças socioculturais e que 

combata veementemente toda forma de hierarquização do outro e de discriminação.  

Outro aspecto a ser destacado é que ao pensar as potências da construção de uma 

outra docência, buscando descolonizar-se, é que enfrentamos o racismo e o racismo 

religioso, muitas vezes, presente nos currículos de formação docente e nas práticas destes 

espaços que subalternizam as discussões acerca das relações étnico-raciais e assim 

                                                           
19 O conceito de “polifonia” empregado neste texto está calcado no pensamento de Mikhail Bakhtin 

(2008; 2011) e se localiza na ideia de multiplicidade das vozes que constituem o discurso. Assim, quando 

dizemos, neste texto, que Exu possui um caráter polifônico estamos nos referindo também à natureza 

diversa dessa divindade, a unidade da multiplicidade. Ora, se por polifonia entendemos a coexistência de 

diferentes vozes no discurso, por meio das práticas discursivas de natureza dialógica, ao associarmos esta 

ideia a Exu pensamos na possibilidade da multiplicidade dessa divindade e nas muitas vozes diaspóricas 

que este carrega como oposição ao discurso monológico colonial onde quem fala é apenas o colonizador 

europeu.  



61 
 

contribuem com o status quo. Desse modo, essa reflexão é o combate a uma pedagogia 

racista e colonial que historicamente vem cometendo um verdadeiro “epistemicídio” da 

sabedoria e cultura africanas e afro-brasileiras impondo de formas violenta a visão 

europeia-colonial como único modo de conceber e compreender o mundo.    

A encruzilhada, portanto, na figura de Exu, é a representação de um grito de 

resistência à lógica cultural colonialista, forjada no bojo das violências coloniais, e que 

persistem até hoje em nossa estrutura social, ocupando lugares no congresso nacional e 

avançando sobre a nossa educação, em infames projetos como o “escola sem partido”. A 

valorização das sabedorias ancestrais e da diversidade, a horizontalização das relações nos 

espaços educativos e o reconhecimento do “outro” é o que podemos considerar como 

princípios para a construção de uma docência descolonizada.  

Exu é, nesse contexto, a voz que rompe a narrativa colonial unívoca da nossa 

história e as formas de se compreender os modos de aprender e ensinar, e, na encruzilhada 

de saberes, de conhecimentos ancestrais, do cruzamento de visões de mundo distintas, 

traça as possibilidades para novas formas de se construir a docência e a própria educação. 

Ele é a síntese do processo de resistência à dominação colonial, que após os anos da 

colonização se vale das estruturas políticas ditas democráticas e das instituições para 

manter a dominação que se expressa hoje também nos modos de se fazer ciência/pesquisa.  

Exu figura então como representante de um projeto contra hegemônico de docência 

que opera na contramão da lógica ocidental de polarização, de dualidade reducionista. 

Assim, creio ser possível construir um projeto político-educativo que seja construído como 

que em uma “pedagogia da encruzilhada” (RUFINO JUNIOR, 2015). De acordo com o 

autor, pensar nesta pedagogia é um exercício político e epistemológico que combata as 

injustiças cognitivas/sociais e reafirma o compromisso com uma educação anti-racista.  

1.4 – Exu, o pedagogo: o que podemos aprender com exu para a construção de 

uma outra docência? 

 

Ao se tratar da pesquisa em educação é preciso considerar primariamente a cena 

histórica-contextual que ela se desenrola, seus sujeitos, suas práticas, culturas e os 

discursos por eles produzidos bem como aqueles produzidos sobre eles. Nesse sentido, é 

impossível, ao se tratar de uma pesquisa no contexto das relações étnico-raciais, negar 

ou ignorar as estruturas coloniais, racistas e excludentes da sociedade brasileira que 
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historicamente marginaliza a população negra deste país, sobretudo no contexto da 

educação.   

É necessário destacar isso porque o que temos observado até aqui com pequenos, 

porém significativos avanços, é que há uma cultura (planejada) de ignorância a respeito 

da nossa história contada fora da perspectiva eurocêntrica do colonizador. Essa 

ignorância em relação à história do povo africano no Brasil é parte do que causa um 

desconhecimento de nós mesmos (MACHADO, 2010).  

  

Ignoramos sobre a história de lutas, de resistências e da participação do negro 

na formação do povo brasileiro. Ignoramos sua participação nas artes, nas 

letras, nas ciências e na economia. Também pouco se conhece da importância 

dos valores tradicionais africanos recriados como um jeito negro brasileiro de 

ser (MACHADO, 2010, p.2).  

 

  

Ao nos debruçarmos sobre a história do Brasil o que constatamos é a ausência 

constante do povo negro nas narrativas históricas desse país que foram/são 

protagonizadas e dominadas por brancos, essa é a forma unívoca e monológica da 

colonização. Quando deslocamos o nosso olhar ainda para outras questões como, por 

exemplo, a participação dos afro-brasileiros na vida pública, nas universidades, esse 

quadro se agrava ainda mais. Vivemos, então, como coloca Abramowicz (2006 apud 

NOGUEIRA et al., 2008) uma situação um tanto quanto inusitada, para não dizer 

paradoxal: de um lado há um discurso de louvor à miscigenação e a diversidade étnica 

do Brasil, o que facilmente cai no mito da democracia racial; de outro, na vida 

cotidiana,  há a presença reinante de episódios de racismo e discriminação. Isso 

evidencia escancaradamente as marcas profundas da colonização a que fomos 

submetidos. O racismo opera, neste contexto, como uma forma estrutural e estruturante 

na manutenção da visão colonial. Isso significa dizer que o racismo contamina todas as 

esferas da experiência social produzindo os mais diversos efeitos negativos em nossa 

sociedade. 

Nesse sentido, é possível constatar que o racismo ocupa de diversas formas 

nosso imaginário social e muitas vezes se apresenta de modo sutil e velado. Isso faz 

parte da herança colonial que dilacerou as subjetividades e corpos negros e dos 

indígenas brasileiros, que cometeu um verdadeiro “epistemicídio” em relação aos 

modos de ver e conceber o mundo dos povos indígenas e africanos/afro-brasileiros, e 

que orientou também os nossos modos de educar, de formar professores/as. Fomos 

ensinados na polarização, na construção de oposições, típicas do pensamento ocidental.   
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Silva (2005) aponta ainda que o Brasil recém-independente buscou diluir todo o 

conhecimento produzido pelos povos colonizados para tratar com deferência aquele 

advindo das metrópoles coloniais, tendo como medida para o progresso o 

embranquecimento. Rufino Junior (2015) ainda destaca que a política colonial nos 

educou sob as “luzes” dos discursos que mantém, conservam e naturalizam o racismo. 

Nesse sentido, o autor ainda destaca que é neste cenário que podemos verificar que se 

pode educar para os mais diversos fins, inclusive para a manutenção desta história.  

A educação não está descolada do contexto histórico e social (SAVIANI, 1983), 

por isso nossa educação, nossos modos de educar, ainda se encontram marcados pela 

ideologia colonial. Entretanto, como toda prática social, a educação é política, recheada 

de tensões, disputas e acirramentos no qual despontam também acordos e negociações. 

Isso significa dizer que não há um consenso sobre esses modos coloniais de educar e 

que há resistência a estes modos por parte de outros atores sociais presentes no processo 

educativo, desde a elaboração e gestão de políticas públicas até a escola. 

Nesse sentido, como bem coloca Arroyo (2012), estes sujeitos – que estiveram 

historicamente fora dos espaços de produção do conhecimento e passam recentemente a 

ocupá-los – rejeitam e negam, as narrativas históricas depreciativas de suas culturas, fé, 

religiosidade e passam a requerer o direito de recontar suas histórias, trajetórias, passam 

a disputar as narrativas sociais e o protagonismo das mesmas. Estes sujeitos começam a 

colocar seus anseios, passam a exigir mudanças na estrutura social e assim iniciam um 

processo de transformação. Esse processo implica re-construir um projeto educativo e 

por consequência uma docência que seja contra hegemônica e antirracista e com isso 

experimentar as tensões permanentes desse jogo político-ideológico. 

Obviamente este processo não está livre das resistências, dos contra-ataques e 

das investidas do conservadorismo, da radicalidade de concepções tipicamente 

coloniais, sobretudo em um ambiente político dominado pelo pensamento neoliberal e 

neofascista, como temos vivenciado no Brasil. Em resposta a isso acredito que educar 

deve ser um ato de rebeldia, resistência e transformação (FREIRE, 2005), um ato de 

“ocupação” de territórios e latifúndios intelectuais e espaços políticos.  

Por isso, é urgente repensarmos as formas com que temos construídos nossos 

modos de aprender e ensinar, bem como a própria docência. Rufino ainda afirma que  

  

o racismo/colonialismo esteve estrategicamente presente nos modos de 

educação praticados pelas instituições dominantes e - de certa maneira - 

permanece nos dias de hoje, seja nas formas concretas ou simbólicas de 
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violência inferidas aos grupos historicamente subalternizados. A evidência 

que ressalto nessa reflexão é a do colonialismo epistemológico e o 

fortalecimento de práticas pedagógicas que contribuíram para o 

fortalecimento do ideário colonial (RUFINO JUNIOR, 2015, p.7).  

 

 

É possível constatar que há ainda a persistência dos modos coloniais de se 

educarem em muitos espaços educativos, também institucionais, o que desperta a 

urgência de repensarmos as velhas formas coloniais de se educar, de se formar 

professores e professoras, tendo em vista todo o processo de resistência e investida 

conservadora a esse movimento.  

Ao longo do tempo, observamos os cânones da pedagogia colonial ocidental 

sendo incutido em nossos currículos de modo natural, quase que sem reação contrária. 

A isso podemos chamar de uma colonização epistemológica, como nos conta Quijano 

(1997), no qual há o domínio do pensamento ocidental colonizador sobre outras formas 

de se compreender os sujeitos e os fenômenos educativos, por exemplo, sobre os 

saberes ancestrais do povo africano e afro-brasileiro.  

Estas concepções dominantes são colocadas como verdades absolutas, se 

legitimam como saberes universais, (RUFINO JUNIOR, 2015). O autor defende ainda 

que a “eficácia desse domínio é tão efetiva que esses conhecimentos – que são somente 

parte da diversidade de conhecimentos presentes no mundo- são defendidos e 

outorgados nas instituições educativas como conhecimentos universais (RUFINO 

JUNIOR, 2015, p.7). A exemplo disto, ainda de acordo com o autor, podemos citar a 

presença histórica inegável da Igreja como instituição formadora na educação brasileira, 

o que forjou condutas tidas como “ideais” até hoje, o que sufocou e violentou 

expressões de crença e da intelectualidade africana e afro-brasileira, marcas que 

evidenciam o serviço prestado pela Igreja à herança colonial.    

Diante disso, Exu se apresenta, como dito anteriormente, como alternativa à 

narrativa unívoca colonial associado às nossas práticas educativas e formativas que 

perpetuam as desigualdades e subalterniza os sujeitos negros, servindo como 

manutenção a visão colonial ainda presente em nossa sociedade. Ele representa ainda a 

libertação dos corpos e dos movimentos espontâneos, do ritmo e o florescimento de 

uma epistemologia (e pedagogia) descolonial, plural, multicor, de modos outros de se 

re-criar a docência.  

Nesse sentido, ao associar Exu com a possibilidade de re-criar uma outra 

pedagogia, liberta das amarras coloniais, repensamos também os sentidos políticos, 
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práticos, ideológicos ou pragmáticos dados para a profissão da pedagoga e do 

pedagogo. Por isso, reivindico neste texto uma re-apropriação dos sentidos dado ao 

exercício docente do/da pedagogo/a. Para isso, Exu é o signo dessa re-apropriação. Com 

isso, quero dizer que Exu, como pedagogo, concentra em si essencialmente a ideia de 

educador, no sentido empregado por Paulo Freire (2002), como um valor. Educador no 

sentido da compreensão crítica do processo de formação. Faço a opção em chamar Exu 

de pedagogo, embora o mesmo não requeira títulos, porque, ainda pensando em Paulo 

Freire, é preciso reconhecer e valorizar nossas professoras/es como sujeitos de suas 

próprias histórias e requerer o respeito historicamente negado a estas/es profissionais. 

Assim, trazer Exu como pedagogo, neste texto, implica compreendê-lo como educador, 

cuja prática está calcada no respeito, na ética, na ordem e, sobretudo, no diálogo. 

Em um primeiro momento, então, o que aprendemos com Exu é que nada 

precisa (e deve) ser estanque. O princípio do movimento, da dúvida e da transformação 

que Exu carrega é força motriz para questionarmos as velhas formas de se construir um 

campo de pesquisa, uma teoria e até mesmo uma prática em sala de aula. Exu condena a 

fixidez das coisas, é avesso a concepções que se anunciam universais e “verdadeiras”, 

pois é em si mesmo a instabilidade, a mudança. 

Nesse sentido, construir uma docência descolonizada é partir do princípio da 

mudança, transformação, inventividade e traquinagem de Exu já que ele próprio 

representa a inversão da lógica colonial hierarquizante e monológica o que inaugura a 

possibilidade da novidade. Não na perspectiva ingênua de que o que é novo é melhor, 

mas investindo no caráter da diferença, de múltiplos modos de se criar a docência. 

Rufino Junior (2015) aponta que Exu é aquele que antecede e gera todo e qualquer 

possibilidade de linguagem e comunicação e nesse sentindo a educação é um processo 

essencialmente dialógico, tal qual a essência exulíca. Semelhante ao que o autor coloca 

em seu texto, destaco que a docência não é diferente, em minha leitura, dessa 

concepção. Uma docência descolonizada está essencialmente centrada no processo 

dialógico, no sentido bakhtiniano, da (com)vivência com o outro, no ato ético e 

responsivo de estar na íntima relação com o diferente.  

Assim, uma docência que busca libertar-se das marcas coloniais que subalterniza 

os sujeitos negros e suas subjetividades deve estar comprometida com o outro. Isso não 

significa dizer que haverá harmonia total entre os diferentes, convivendo com as 

diferenças socioculturais no cotidiano do contexto educativo, mas que o diálogo entre os 

diferentes, a relação “eu-outro” é o projeto maior na construção deste processo. É o 
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diálogo entre as diferenças, numa perspectiva de realização daquilo que humaniza os 

sujeitos na interação dialógica, como aponta Stam (1992).  

Esse princípio é um modo de re-pensar a experiência da docência. Uma 

experiência que se permite contaminar pelo sensível, pela abertura generosa ao outro, 

pela escuta ativa e empática do outro, pela compreensão do inacabamento do outro e da 

transitoriedade da verdade. Uma docência que “não me conduz a transformar o outro em 

objeto é aquela que se vive nos atos de amor, de confissões, de perdão, de escuta ativa” 

(TODOROV in BAKHTIN, 1997, p.16).  

Uma docência que busca encontrar fora dos referenciais eurocêntricos (e 

estadunidenses) modos de aprender e de ensinar, de sentir e de construir coletivamente o 

processo educativo. Uma docência que compreende e busca a contribuição do 

pensamento afro-brasileiro, da não hierarquização das relações e do outro, que vê na 

ancestralidade, na colaboração mútua, na ressignificação cognitiva dos saberes e 

práticas ancestrais dos povos afro-brasileiros e na partilha generosa de saberes, como 

uma forma de superar a colonialidade. 

Outro aspecto que gostaria de destacar acerca do que podemos aprender com 

Exu é a possibilidade de manter a construção de uma epistemologia descolonizada para 

a reinvenção da docência. Pensar em outros referenciais, deslocados do eixo Europa-

Estados Unidos como uma forma de compreender o processo de formação da docência e 

a própria educação. Uma epistemologia diaspórica, afro-latino-americana que envolva 

os sujeitos concretos da colonização e os conhecimentos por eles produzidos, que negue 

a superioridade das construções intelectuais europeias e/ou estadunidenses. Nesse 

sentido, é buscar a consolidação do que Paulo Freire chamou de “pensamento do 

terceiro mundo”, fora das linhas abissais (MENESES & SANTOS, 2010). 

Esse movimento, de certo modo, já vem se consolidando desde o século XX, 

com autores como Frantz Fanon (1983) e, no Brasil, Guerreiro Ramos e Abdias do 

Nascimento, ambos interditados nas salas de aula do Brasil pelo chamado racismo 

epistêmico (SILVA, 2014). Nesse contexto, no campo da educação, mais recentemente, 

devo destacar a atuação da professora Nilma Lino Gomes, Antônio Flávio Moreira, 

Tomás Tadeu da Silva, dentre outros e outras. Precisamos buscar cada vez mais esse 

movimento de consolidação de uma epistemologia descolonial também para a formação 

de professores/as.  
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Nesse sentido, buscar uma epistemologia que supere o discurso de superioridade 

do colonizador, que mantém sempre o colonizado como inferior, menor (ROMÃO & 

GADOTTI, 2012). Ainda sobre esse processo  

 

Fanon argumentava que a colonização requer mais do que a subordinação 

material de um povo. Ela também fornece os meios pelos quais as pessoas 

são capazes de se expressarem e se entenderem. Ele identifica isso em termos 

radicais no cerne da linguagem e até nos métodos pelos quais as ciências são 

construídas. Trata-se do colonialismo epistemológico. (GORDON, 2008, p. 

15). 

 

O colonizador, de acordo com Romão e Gadotti (2012), coisifica o colonizado e 

o trata como objeto, inclusive na construção das ciências, do conhecimento. Assim, faz-

se necessário criar outras epistemologias que operem fora da lógica colonial, abissal. É, 

portanto, uma convocação à descolonização do conhecimento como nos ensina Nilma 

Lino Gomes (2012). 

Este movimento de descolonização do conhecimento não se dá na pura negação 

dos referenciais ocidentais, como também aponta Rufino (2015), mas sim num processo 

de diálogo crítico como feito por Fanon (1983). Silva (2014) aponta que Fanon, 

diferente de intelectuais como Nina Rodrigues, buscou analisar criticamente os 

referenciais ocidentais visando perceber a funcionalidade (ou não) para entender a 

singularidade da experiência negra. “Fanon não aplica as teorias europeias para pensar 

sobre a experiência negra, mas pensa a teoria a partir da singularidade da experiência 

negra” (SILVA, 2014, p. 05). 

Nesse sentido, Exu – elemento próprio de uma outra visão epistemológica de 

mundo – símbolo (e signo) da re-existência negra e da cultura afro-brasileira, 

representante da oposição ao pensamento polarizador colonial, inaugura a possibilidade 

de se construir uma epistemologia descolonizada para a formação docente. Destacamos, 

porém, que este movimento não deve ser pensado fora da estrutura de classes a que 

estamos submetidos na sociedade capitalista. Com base em Fanon (1983) destacamos 

que é preciso pensar esse movimento de descolonização na interface do individual com 

o social. Este debate está posto num contexto de dominação econômica, pelo 

capitalismo e isso não pode estar ausente nos horizontes de nossas reflexões. 

  Assim, Exu é a voz que rompe com o som unívoco da colonização, se 

transforma em veículo da narrativa antirracista, descolonial e instaura a construção de 

uma docência descolonizada e descolonizadora. Exu propõe o reconhecimento e a 
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legitimidade dos saberes construídos pelos povos tidos como subalternos pela 

colonização.  

A pedagogia das encruzilhadas atravessa os modos dominantes de 

conhecimento com outros modos historicamente produzidos como 

subalternos. Esses atravessamentos, cruzos, cruzamentos provocariam os 

efeitos mobilizadores para a emergência de processos educativos 

comprometidos com a diversidade de conhecimentos e com o combate as 

injustiças cognitivas/sociais. No atravessamento marcam-se as zonas de 

conflito, as zonas interseccionais, zonas propícias às relações dialógicas, de 

inteligibilidade e coexistência (RUFINO JUNIOR, 2015, p.11).  
 

 

Diante do exposto, acredito que o que tenho chamado de “docência 

descolonizada” se assemelha bastante à concepção de Rufino Junior (2015) apresentada 

anteriormente, sobretudo no que tange à possibilidade de uma construção comprometida 

com a diversidade dos conhecimentos e no combate do racismo epistêmico. Obviamente 

que esta aproximação guarda também distanciamentos e que uma não é vista como 

causa da outra. A ideia de uma docência descolonizada guarda particularidades que 

diferem em muitos aspectos do que coloca o autor. De algum modo, suponho que a 

ideia de uma docência descolonizada está integrada com a concepção de uma pedagogia 

das encruzilhadas, como aponta o autor. São movimentos diferentes, mas na mesma 

direção. 

Além disso, pensar uma docência descolonizada é também pensar na dimensão 

sensível da formação de professores e professoras, nos modos como estes sujeitos se 

formam no que tange às suas práticas culturais e estéticas, como o cinema. O cinema de 

acordo com Turner (1997) é uma prática social que vai além da experiência estética, 

está inserida no funcionamento da própria cultura. Ele é capaz de nos fazer olhar por 

outros planos, outros ângulos, e, como aponta Inês Teixeira et al. (2014), é esta a 

contribuição real do cinema para a formação de educadores/as.  

Nesse sentido, acreditamos que explorar essas esferas do sensível, da estética, na 

construção de uma docência descolonizada é essencial, inclusive como forma de 

produzir deslocamentos dos olhares eurocêntricos centrados na branquitude 

naturalizados nas grandes produções cinematográficas para as chamadas produções 

“alternativas” diferentes daquelas do grande círculo comercial hollywoodiano. Assim, 

propor este movimento é encontrar formas de descolonizar também a nossa percepção 

estética, nossa construção de referenciais de beleza e de comportamento. Descolonizar o 

olhar. 
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Por fim, gostaria de apontar a importância de encontrar Exu, o princípio 

dinâmico da transformação, da transgressão e do movimento constante no exercício de 

repensar a docência. Exu é o princípio criador da palavra e por isso também do diálogo 

e, dessa forma, é aquele que pode abrir nossos caminhos para a construção de uma outra 

docência fundada no diálogo e na superação da fixidez colonial ainda tão presentes em 

nossos espaços formativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - TECENDO (MAIS) UM FIO-DE-CONTAS: A CONSTRUÇÃO 

TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA  

 

Aproximar concepções de mundo tão distintas, como tenho feito nesta pesquisa, 

oferece riscos, mas penso que esta pesquisa, ao modo de Exu, é um permanente arriscar-

se. É macumba, como já venho dizendo ao longo deste texto. Não desejo morar nos 

polos, na oposição, mas no “entre”, na dialética, no espiral do tempo, nas operações 

inacabadas da ação humana. Portanto é no jogo dos riscos, nos pontos cruzados, que 

essa encruzilhada vai sendo (re)desenhada, ganhando corpo para rodar nesta gira 

epistemológica.  

Acredito, assim como Feyerabend (2007), que a ciência precisa de uma dose de 

anarquismo teórico e que este movimento de aproximar universos tão distintos, o 

acadêmico do mítico, a palavra letrada da magia, Bakhtin e Exu, é na verdade promover 

um diálogo tal qual na concepção polifônica bakhtiniana, também exulíca. Exu é 
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Bakhtin e Bakhtin é Exu na construção deste ebó. A esculhambação da lógica colonial, 

nas palavras de Rufino Junior (2017), um caminho para combater as injustiças 

cognitivas/sociais.  

Assim, tento anunciar nestas linhas as possibilidades que inauguram o olhar da 

descolonização, que não pretende encerrar os pensamentos/pensadores consagrados do 

Norte em guardados ultrapassados de biblioteca, mas deseja coloca-los sob crítica, 

repensando seus sentidos, seu alcance e suas possibilidades desde o nosso lugar. A 

descolonização não exige que se rompa com as construções do pensamento ocidental, 

ao contrário, exige o diálogo. Exige que risquemos pontos na encruzilhada do tempo, do 

conhecimento, linhas Sul-Norte, falando desde o nosso lugar, do “Sul do mundo”20.  

Esse movimento exige, portanto, assumir que é na contrapalavra, na mediação 

do leitor que este encontro se concretizará de fato, pois é no fluxo dos discursos e 

enunciados, seus e dos outros, que o leitor irá produzir outros sentidos para este 

encontro entre a cosmovisão “exulíca” e o pensamento de Mikhail Bakhtin. É mais um 

encontro nessa encruzilhada, é mais um elemento desse ebó que tenho preparado até 

aqui. Mais uma parte deste padê que entrego a Exu, na tentativa de (re)pensar a nossa 

educação, nossos modos de ser e formar professores e professoras. 

Este processo talvez se assemelha ao que nos diz Ortiz (2002) sobre o trabalho 

nas ciências sociais quando aponta que o ofício intelectual se assemelha a um fazer 

manual, uma espécie de artesanato, que requer um cuidado, prática e habilidade. Tomo 

emprestada essa metáfora trazida por Renato Ortiz para pensar no ofício intelectual 

como algo semelhante ao trabalho nos terreiros, nas comunidades de resistência, no qual 

a palavra é o cerne de uma concepção de mundo desfragmentadora, que não separa o 

sujeito do seu próprio fazer, sagrado-humano-mundo, tudo está ali, pelo e no axé. O 

sagrado estende-se para o cotidiano, a fé não se separa da vida comum, incluindo aí a 

noção de tempo e espaço dos sujeitos inseridos nessas comunidades. Cuidado, 

paciência, prática e habilidade são exigências feitas também no âmbito do “artesanar” 

                                                           
20 A expressão “Sul do mundo” se refere aos “lugares” de produção do conhecimento, das epistemologias, 

fora do eixo centro-europeu, norte-americano. Ela é adotada a partir das concepções teórico-filosóficas e 

políticas do pensamento do Grupo Latino-americano Modernidade/Colonialidade e do pensamento do 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, sobretudo na obra “Epistemologias do Sul” (2010) que 

versa sobre as experiências epistemológicas produzidas no sul do mundo. A expressão não se restringe ao 

sentido geográfico, tendo em vista a divisão abissal do conhecimento moderno. Ela se refere aos 

“subalternizados” historicamente e seus saberes produzidos.  
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dos terreiros, desde as rezas, os orikis21, o canto litúrgico, as comidas até à confecção 

dos fios-de-conta, dos adornos de Orixá e da casa de Santo. Pertencer a esta 

comunidade-processo é estar numa dimensão de re-aprender o mundo, o tempo, o outro 

e a si. Por isso mesmo, o trabalho intelectual é tal qual o artesanar dos/nos terreiros. 

Artesanar é um neologismo pensado para “representar”, neste texto, a filosofia 

do “fazer com a mão”, tão cara para os povos de origem iorubá e que foi mantida nos 

terreiros de candomblé e umbanda desta tradição, pois nesse processo além do trabalho 

também há a transmissão do axé, a força vital, que movimenta o nosso mundo, o ayê. É 

exatamente aí que se encontra Exu. Exu como aquele que é a ponte entre o Orum e o 

Ayê, aquele que habita as fronteiras, mora no “entre”, o que é em si mesmo a 

possibilidade de reelaboração de si, do outro e do mundo. A ponte da comunicação 

sagrada entre o humano e o divino. É Exu, junto a Ogum que também possibilita o 

movimento e a realização do trabalho, o desbravamento de outros novos caminhos, o 

que nos impele à novidade.  

Preciso pontuar também, que nessa conversa polifônica, além de Exu e Bakhtin, 

“falam” os autores latino-americanos, e demais do Sul, permitindo-me construir, de 

fato, uma busca por epistemologias do Sul, descoloniais, que falam do nosso lugar, da 

nossa experiência “terceiro-mundista”. É junto destes autores e autoras do Sul, na 

companhia de Exu que vou tentando romper com o pensamento abissal ocidental 

tentando re-construir um modo de pensar a partir do Sul do mundo, lugar de sujeitos 

“subalternos”.  

Esta encruzilhada, assim como Exu, fala todas as línguas, e se expressa na 

concretude da resistência também epistêmica. E foi Exu mesmo que me trouxe para esta 

encruzilhada para tecer, no/pelo diálogo, mais um fio-de-contas da ancestralidade. A 

palavra encarnada, ligando também Exu e Mikhail Bakhtin. Bakhtin como o autor da 

transgrediência, Exu senhor das rupturas, da circularidade, juntos, conta por conta deste 

grande fio.  

O fio-de-contas é mais que um adorno ou um objeto que completa a 

indumentária litúrgica das religiões afro-brasileiras. O fio-de-contas é fonte e marca do 

                                                           
21 A palavra oriki, de origem iorubá, possui muitos sentidos, é a junção de duas palavras orí (cabeça) e kì 

(louvar), literalmente ela significa “louvar o ori; louvação ao Ori”. Entretanto, ela é concebida e 

comumente utilizada nos cultos afro-diaspóricos no sentido de louvação, evocação, seja do Ori ou de 

determinada divindade. Para mais informações consultar King e Ribeiro (2015). 
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axé. Ele é a ligação entre o filho de Santo e o seu Orixá, aquilo que mantém viva essa 

relação de maternidade, como que em um cordão umbilical. Ele é também um dos 

símbolos da nossa ancestralidade, a ligação com os nossos antepassados, com o sagrado. 

Por esse motivo o fio-de-conta sempre vai até a altura do umbigo, representando 

também o cordão umbilical. Por isso, o fio-de-contas, na tradição afro-brasileira, é feito 

manualmente e exige cuidado e zelo em sua preparação; não se faz esse trabalho de 

qualquer jeito, o cuidado também faz parte do ritual.  

Mãe Stella de Oxóssi (2011) nos conta que o fio-de-contas simboliza a ligação 

entre o iniciado e o seu Orixá e indica o seu grau de responsabilidade no axé22. Além 

disso, continua Mãe Stella em seu texto, cada fio-de-contas representa também aquilo 

que une o povo de Santo como elos de uma grande corrente, resistência. Cada um ligado 

ao outro, na (in)tensa convivência com as diferenças, resistindo, juntos. Esse “símbolo”, 

mais uma vez, se faz necessário, em sua concepção mais pura, como resistência, nos 

tempos que temos vivido.  

Tomo aqui também o fio-de-contas como um dos signos da resistência e 

identidade do povo negro e da religião dos Orixás, uma apropriada metáfora para pensar 

também o diálogo de Bakhtin e Exu. Cada conta, deste fio dialógico representa uma 

parte dessa construção que é elaborada com cuidado, com paciência como que em um 

trabalho de “artesanar”. Neste encontro, o diálogo, conceito central no pensamento de 

Bakhtin e princípio comunicador de Exu é o que une essas duas formas de conceber a 

palavra como contas de um mesmo grande fio. Claro que há distanciamentos, mas o 

que une é igualmente rico. Nesse encontro, acredito eu, é possível vislumbrar um 

horizonte de possibilidades para repensar a formação docente, na perspectiva da 

descolonização, pensando nas contribuições e potências do cinema, neste processo, bem 

como a própria educação, portanto, pensar nossos modos de ensinar e aprender.  

Exu é aquele que dá sentido à toda palavra proferida neste texto, é o capitão 

desta narrativa e o elemento mítico da linguagem na força da palavra encarnada. Exu é 

quem possibilita e prepara as condições para que os humanos possam compartilhar, 

viver o discurso, a palavra, pois como aponta Nunes (2008) ele é o próprio veículo da 

narrativa. Distante e avesso a uma concepção de fixação da linguagem ele habita as 

                                                           
22 Muitas vezes a palavra axé é também utilizada para se referir ao local, ao lugar onde acontece os ritos, 

o culto aos orixás. Assim, podemos considerar, sobretudo entre o povo de santo, que a palavra axé pode 

ser utilizada como sinônimo de terreiro.  
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fronteiras, recusa as hierarquizações do pensamento e dos saberes e apresenta a palavra, 

em sua dimensão dialógica, como fio condutor das relações humanas, bem como a 

convivência com o sagrado. Esse atributo talvez seja o que mais aproxima Exu ao 

pensamento de Mikhail Bakhtin, a força da palavra em sua natureza dialógica que funda 

a experiência do encontro com o “outro”, ou seja, a própria interação, a alteridade. A 

esta altura aqui, nessa construção teórica, Bakhtin já está na gira na companhia de Exu, 

sendo difícil para mim distinguir os limites, as fronteiras da fala de um e de outro em 

mim e nesta pesquisa.  

Não sei se Bakhtin já está suficientemente exulizado para correr gira fora dos 

muros da academia, mas aposto muito nessa roda, nessa gira. Para isso, despachamos a 

porta para, neste capítulo, apresentar primariamente uma discussão entre 

“descolonização” e “decolonialidade” buscando elucidar as escolhas e opões teóricas 

que fiz nesta pesquisa. Tendo em vista a complexidade deste campo de estudo, não 

pretendo encerrar essa discussão, ao contrário, este movimento significa uma primeira 

inserção nesse campo. Em seguida busco tecer um diálogo entre a filosofia bakhtiniana 

e a cosmovisão afro-brasileira, na figura de Exu, baseando-me em algumas concepções 

e categorias do pensamento do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin e no pensamento 

afro-diaspórico, na cosmovisão exulíca.  

Faço isso com o cuidado de quem tece um fio-de-contas, colocando cada 

“conta-categoria” na tentativa de compreender melhor os sujeitos, seus enunciados, 

bem como o universo dessa pesquisa. Desse modo, dou início ao que venho pensando e 

chamando de “ebó epistemológico”, uma forma de reescrita das concepções 

cristalizadas sobre educação e docência nos modos coloniais. 

2.1 - Das concepções teórico-metodológicas que orientam este trabalho 

 

 Fazer pesquisa em ciências humanas, sobretudo na educação, se assemelha, de 

certo modo, a um trabalho de artesanato, como já mencionei anteriormente. Assim 

como em um processo de artesanato, não é possível produzir conceitos, construções e 

sentidos em série, tampouco é possível repetir experiências e/ou vivências no processo 

de pesquisa.  

Na cena da pesquisa, momento em que pesquisador e participantes estão juntos, 

no momento da construção dos dados, os sujeitos envolvidos são ativos e concretos, 
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construtos do tempo e da história e assim não podem ser concebidos e/ou tratados como 

“objetos”, por isso, pesquisar é um ofício que vai além de “falar sobre algo”, é na 

verdade uma forma de indagar (e pensar) a realidade. “Conhecer implica em aceitar o 

abalo de nossas certezas” como bem coloca Solange Jobim e Souza e Elaine 

Albuquerque (2012, p.110), por isso considero que fazer pesquisa em ciências humanas 

é reconhecer a provisoriedade daquilo que sabemos, dos sentidos que produzimos a 

partir dos nossos estudos e a da própria condição do nosso inacabamento como seres 

humanos.  

“Pesquisar é refletir sobre a realidade” (FREITAS, 2007, p.32). Este é um fazer 

do pensamento humano, tentar compreender o próprio ser humano e sua relação com o 

mundo e com o outro. Pesquisar é primariamente olhar para o outro e para o mundo na 

tentativa de compreender a dinâmica da produção do conhecimento, e o próprio 

humano, tendo em vista a complexidade dos sujeitos envolvidos nesse processo e as 

implicações deste ato na e para a sociedade. Pesquisar é um ato ético-político, 

fomentador da consciência crítica para a compreensão do mundo e também forma de 

intervenção na realidade. 

É preciso destacar ainda que a pesquisa em Ciências humanas é radicalmente 

diferente daquela feita nas Ciências Exatas, sobretudo quando se trata do “objeto” da 

pesquisa. A pesquisa qualitativa nos permite enxergar sutilezas essenciais para a 

compreensão dos fenômenos humanos estudados, sobretudo por se concentrar no 

processo, no contexto, na cena da pesquisa e não em um resultado supostamente já 

esperado, previamente concebidos. Nas ciências humanas, não buscamos uma resposta 

exata, pronta, comprovável através de uma observação passiva diante do objeto de 

pesquisa, que segundo Bakhtin (2011), nas ciências exatas, é “mudo” e o pesquisador 

que o contempla só fala dele, sobre ele. 

Para Bakhtin (2011) as ciências exatas são uma forma monológica do saber e 

nessa relação há somente um enunciador, apenas um sujeito que fala, numa perspectiva 

que o autor vai chamar de “monologismo”. O “monologismo” nega ao extremo a 

consciência responsiva de um “outro eu” e, assim, esse “outro” permanece apenas 

como objeto da consciência e não como outra consciência (BAKHTIN, 2011). 

Entretanto, nas ciências humanas o pesquisador está diante de outro sujeito tão 

complexo quanto a si mesmo e que não pode ser visto como coisa.  
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Entretanto, sabemos que de certo modo, as ciências humanas ainda estão 

impregnadas dessa concepção cartesiana de pesquisa que muitas vezes reifica os 

sujeitos transformando-os em meros observáveis, negando-lhe a palavra e, desse modo, 

a própria voz-consciência. Ela passa, então, também ser colonizadora, operando na 

perspectiva da manutenção das relações assimétricas, verticalizadas, nas quais podemos 

perceber a reprodução de uma lógica abissal. Metaforicamente falando, há nessa relação 

um centro (o pesquisador-metrópole) e uma periferia dominada, invadida (pesquisado-

colônia). 

Ao contrário dessa visão, a partir do pensamento de Bakhtin, o sujeito envolvido 

na pesquisa em ciências humanas não pode ser visto nem interpretado como coisa, pois 

este possui voz, é um sujeito de natureza falante, responsiva, com consciência e 

subjetividade próprias – constituídas dialética e socialmente, que fala do próprio 

horizonte social a que pertence e que orienta a sua compreensão no diálogo (sempre 

inconcluso). Assim, a produção de saberes e conhecimento construídos com estes 

sujeitos só podem ser de natureza dialógica, não sobre eles, mas de partilha, construção 

mútua.  

Nas ciências humanas não é possível conceber sujeitos concretos, históricos, 

sociais, de modo monológico tal qual nas ciências exatas, pois a própria vida é um 

processo dialógico, “viver significa participar do diálogo” (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

Assim, é preciso considerar que não há como compreender a construção/produção do 

conhecimento nas ciências humanas, sobretudo na pesquisa em educação, fora dessa 

perspectiva. A pesquisa é como um fazer coletivo, um “junto de”, feito “com” os 

sujeitos, reais, concretos e não um ato de falar sobre eles.  

A respeito dessa distinção entre ciências exatas e as humanas e a 

concepção/compreensão do sujeito, Maria Teresa Freitas (2002) destaca: 

Nas ciências exatas, o pesquisador encontra-se diante de um objeto mudo que 

precisa ser contemplado para ser conhecido. O pesquisador estuda esse objeto 

e fala sobre ele. Já nas ciências humanas seu objeto de estudo é o homem. 

Diante dele o pesquisador não pode se limitar ao ato contemplativo, pois 

encontra-se perante um sujeito que tem voz, e não pode contemplá-lo, mas 

tem de falar com ele, estabelecer um diálogo com ele. Inverte-se, dessa 

maneira, toda a situação que passa de uma interação sujeito-objeto para uma 

relação entre sujeitos. (FREITAS, 2002, p.24 - grifo meu).  

 

Tendo em vista a natureza dos “objetos” de pesquisa a que se dedica às ciências 

humanas, não é possível a utilização dos mesmos métodos que as ciências exatas, nem 
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que se busque a “cientificidade própria” delas (FREITAS, 2002). A natureza do objeto 

de estudo a que se dedica as ciências exatas é diferente daquela que se interessa as 

ciências humanas. O conhecimento que os homens e mulheres podem ter sobre o mundo 

natural é diferente daquele que podem ter sobre si, sobre sua natureza e suas formas de 

criação (SOUZA & ALBUQUERQUE, 2012).  

O objeto das ciências humanas não é simplesmente as ações dos seres humanos 

inscritos no tempo-espaço histórico, inseridos num determinado fenômeno social, mas o 

próprio sujeito, falante, produtor de cultura, conhecimento e de textos.  

Estamos interessados na especificidade do pensamento das ciências humanas, 

voltado para pensamentos, sentidos e significados dos outros, etc., realizados 

e dados ao pesquisador apenas sob a forma de texto. Independentemente de 

quais sejam os objetivos de uma pesquisa, só o texto pode ser o ponto de 

partida (BAKHTIN, 2011, p.308).  

 

O objeto de estudo das ciências humanas é o próprio “homem” e, nesse sentido, 

considero que o que nos dedicamos a conhecer e investigar nas ciências humanas é 

justamente a (in)tensa relação dialética do sujeito com a realidade concreta e com os 

seus “outros”. Suas ações e intenções (e/ou tensões) de movimento no plano da 

realidade concreta, no jogo social, na convivência com o outro e no plano intersubjetivo, 

sempre considerando nesse processo a natureza ideológica da realidade que o constitui e 

por ele é constituída. 

Nesse ponto, o pensamento de Bakhtin, também chamado de o filósofo do 

diálogo, foi revolucionário, uma vez que destaca que o objeto das ciências humanas é o 

“homem” que se comunica na concretude da realidade por meio do diálogo e do texto. 

A expressão “texto” refere-se aqui a um sentido maior que ultrapassa a ideia da palavra 

escrita. Podemos dizer que a ideia-conceito de “texto” aqui é “aquilo que diz respeito a 

toda produção cultural fundada na linguagem (e para Bakhtin não há produção cultural 

fora da linguagem)” (STAM, 1992, p.13). 

A linguagem é uma prática constituída socialmente, no seio da cotidianidade na 

experiência da in-tensa convivência com o outro, na relação entre sujeitos, daí a sua 

natureza dialógica. Assim, na perspectiva do filósofo russo, não há como compreender o 

“homem” senão por meio do texto. Para o autor  

o homem tem a especificidade de expressar-se sempre (falar), ou seja, de 

criar um texto (ainda que seja potencial). Quando o homem é estudado fora 

do texto e independentemente do texto, já não se trata de ciências humanas 
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(mas de anatomia, de fisiologia humana etc.) (BAKHTIN, 1997, p.334). 

 

Portanto, o/a pesquisador/a das ciências humanas não pode ser concebido como 

um sujeito à parte da realidade investigada que pretensamente deseja compreender 

determinado fenômenos “desde fora”. Tampouco pode ser visto como alguém fora 

deste processo, da cena sociocultural, temporal que se desenrola a pesquisa. Não creio 

que esta concepção de afastamento, anulação e de uma suposta neutralidade do 

pesquisador na construção da pesquisa se aplique às ciências humanas.  

Enquanto pesquisadores/as estamos implicados na pesquisa tal qual os sujeitos 

que partilham conosco a cena da pesquisa. O/A pesquisador/a é um sujeito concreto 

marcado por seu lugar social, pela sua classe, gênero, sexualidade, religião (ou ausência 

dela), experiências e vivências no/do contexto sociocultural que se origina e nos demais 

que ele/a transita. Souza e Albuquerque (2012, p.110) ainda destacam que “o/a 

pesquisador/a do campo das ciências humanas está, portanto, transitando no terreno das 

descobertas, das revelações, das tomadas de conhecimento, das comunicações, das 

produções de sentido entre o eu e o outro”, não há possibilidade de “apagamento” de 

sua presença, dos seus juízos e de sua consciência no processo de pesquisa.  

Esse sujeito, marcado pela concretude de suas relações com o outro e com o 

mundo é um sujeito ativo no processo de pesquisa que, em uma relação dialética, de 

troca mútua, afeta e é afetado no e pelo processo. O/a pesquisador/a nas ciências 

humanas rompe com a pretensa neutralidade no processo da pesquisa, fortemente 

valorizada nas ciências exatas, e se permite ser afetado pelas circunstâncias, pelo 

contexto da cena da pesquisa e pelos sujeitos envolvidos no fenômeno estudado 

(SOUZA & ALBUQUERQUE, 2012).  

Vygostsky (1991 apud Freitas 2002) também vai considerar que o processo de 

pesquisa nas ciências humanas, bem como todo processo de produção do conhecimento 

e aprendizagem, são processos que se dão sempre de modo compartilhado entre sujeitos. 

Nesse sentido, é essencialmente um processo interacional de co-autoria, portanto, em 

termos bakhtinianos, é sempre dialógico. Há sempre a partilha entre os sujeitos, uma 

construção coletiva/dialética dos sentidos produzidos neste encontro. O/a pesquisador/a, 

como um ser social, leva para o processo de pesquisa tudo aquilo que o constitui como 

um sujeito concreto, pertencente a um determinado horizonte social. Ele/a está inserido 

no processo de pesquisa tal qual os sujeitos que este deseja pesquisar num processo de 
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“afetamento”. O que se vê, o modo como se vê, é determinado pelo lugar que 

pertencemos (FREITAS, 2002). Inclusive no momento em que nos dedicamos à análise 

dos dados construídos na cena da pesquisa, levamos nosso olhar, nossos valores, ainda 

que ingênua e pretensamente alguns pesquisadores(as) pretendam exilá-los do processo.  

A análise dos fenômenos sobre os quais nos debruçamos nas ciências humanas, 

em particular os que se referem à educação, é influenciada pelo nosso lugar no mundo, 

nossas convicções e posições como sujeitos inseridos em um tempo histórico e num 

lugar social que também é definido historicamente. Assim, o modo com que o 

pesquisador/a compreende o fenômeno que estuda não se separa do modo de avaliá-lo.  

Por outro lado, isso não significa fixidez no olhar de quem está pesquisando, 

pois, ao compreender a transitoriedade dos conhecimentos, das impressões sobre sua 

análise e ao reconhecer seu inacabamento, o/a pesquisador/a se abre para a possibilidade 

de reconstrução, de mudança. Para Bakhtin 

o sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até 

de renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato de 

compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o 

enriquecimento (BAKHTIN, 2011, p.378).  

 

Tal concepção é uma marca do pensamento bakhtiniano, da qual merge uma 

pesquisa fundamentalmente alteritária, pois é sempre na (in)tensa relação do eu com o 

outro que se instaura o processo de compreensão e produção do conhecimento, bem 

como na própria vida. A pesquisa em ciências humanas é um encontro de natureza 

dialógica e alteritária em que não há espaço para uma fala unívoca do pesquisador, não 

há espaço para monologismos tal qual nas ciências exatas no qual o objeto de estudo é 

mudo. Na perspectiva bakhtiniana, o que há é sempre um diálogo, interação entre 

sujeitos, co-autoria, processos de construção dialética e partilha.  

Entretanto, é preciso destacar que embora seja um encontro, este é sempre 

marcado por posições distintas, muitas vezes antagônicas e conflitantes e é aí que se 

constitui de fato o ato ético-estético na pesquisa, do respeito ao outro, da construção 

alteritária. Assim, o conhecimento produzido a partir desse encontro possui igualmente 

a dimensão dialógica, polifônica, de múltiplas vozes e alteritária, que vai além do 

reconhecimento puro e simples da existência do outro. É na (in)tensa relação com outro 

que eu, como pesquisador/a e sujeito, (re)elaboro o meu eu, que é por essência 

inacabado.  
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É por meio deste outro, pela sua palavra, dos enunciados produzidos por ele/a, 

que também constituo a minha individualidade, minha existência como sujeito, numa 

(in)tensa relação dialética e dialógica entre eu, o outro e o mundo. “Eu tomo consciência 

de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e 

com o auxílio do outro” (BAKHTIN, 2011, p. 341). Por isso mesmo, “sem 

reconhecimento da alteridade não há objeto de pesquisa (AMORIM, 2001, p. 28)”.  

A presença do outro é fundante para a construção da pesquisa em ciências 

humanas, pois ela é um encontro marcado pela alteridade e pelo diálogo. Esses dois 

“categorias-conceitos” do pensamento bakhtiniano são o que dão outros sentidos para a 

produção do conhecimento em ciências humanas, bem como na pesquisa em educação, 

em uma dimensão humanizadora. Nessa perspectiva é possível reconhecer o papel ativo 

do(a) pesquisador(a) na cena em que a pesquisa se desenrola desvinculando-o(a) da 

suposta neutralidade que ingenuamente garantiria confiabilidade à pesquisa. Além 

disso, se pensamos também desde a lógica exulíca, a da humanização (SOUZA, 2016), 

é incabível considerar o apagamento e uma suposta anulação do pesquisador na 

construção e desenvolvimento da pesquisa.  

Esses pressupostos teóricos que apresentei até aqui, configuram o que Maria 

Teresa Freitas (2002) e Souza & Albuquerque (2012) anunciam como uma abordagem 

sócio-histórica ou histórico-cultural, fundamentalmente construídas sob o pensamento 

do filósofo Mikhail Bakhtin, além de outros autores de seu círculo, e Vygotsky. “A 

perspectiva sócio-histórica, tendo o materialismo histórico-dialético como pano de 

fundo, expressa em seus métodos e arcabouço conceitual as marcas de sua filiação 

dialética” (FREITAS, 2002, p.22).  

A abordagem histórico-cultural, portanto, se revela como um caminho possível 

para a compreensão dos fenômenos próprios dos sujeitos humanos, como os processos 

educativos, em sua complexidade, como os que proponho estudar nesta pesquisa, 

enxergando-os em sua dimensão histórica e social, inconclusa. Isso se estende também 

aos sujeitos da pesquisa, compreendidos como dinâmicos, criadores; sujeitos inseridos 

nas transformações sociais e das relações materializadas pela linguagem no discurso, 

pelas/nas práticas socioculturais. Essa abordagem alcança uma dimensão fundamental 

para compreensão dos fenômenos estudados nas ciências humanas, sobretudo na 

educação, quando focaliza o processo de produção do conhecimento e não os resultados 

dos mesmos.  
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Ela também avança na perspectiva da análise, interpretação e compreensão 

destes fenômenos quando considera que a autoria está tanto no pesquisador quanto nos 

chamados sujeitos da pesquisa, ou seja, ambos se constituem como autores, em um 

processo dialético, de transformação mútua. O foco do processo não está somente nos 

sujeitos que ali participam da pesquisa, mas sim em toda a cena dialógica que se 

desenrola, a interação entre o(a) pesquisador(a) e os sujeitos da pesquisa, bem como as 

negociações, os acordos, as tensões e as contrapalavras ali produzidas. Resulta daí, deste 

processo de partilha e encontro a produção de novos sentidos e conhecimentos. É no 

momento de compartilhamento da palavra que se instala esse processo de troca, de 

intercâmbio, de produção de outros sentidos. 

Dada a natureza criadora, falante e expressiva dos sujeitos humanos, não vejo 

como não pensar a linguagem como cerne da investigação em ciências humanas. A 

linguagem vai além da expressão pura e simples do pensamento humano, ela se 

constitui e é constituidora da realidade social, concreta, sempre ideológica. “Nesse 

sentido, compreender a linguagem enquanto forma de interação significa concebê-la em 

sua natureza sócio-histórica, como um trabalho coletivo que se realiza nas práticas 

sociais existentes, nos diferentes grupos sociais, nos distintos momentos da história” 

(DALUZ, 2012, p.21).  

O diálogo está no centro do projeto e da compreensão bakhtiniana da linguagem, 

pois é na interação dialógica com o outro que constituo o meu eu. “O eu necessita da 

colaboração de outros para poder definir-se e ser “autor” de si mesmo” (STAM, 1992, 

p.17 – grifo do autor). Encontramos em Bakhtin que “a única forma adequada de 

expressão verbal da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. “A vida é 

dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 

responder, concordar, etc.” (BAKHTIN, 2011, p. 348 – grifos do autor). O diálogo é 

também fundamento desse assentamento23 epistemológico de Exu e Bakhtin, sendo a 

                                                           
23 Assentamento, também chamado de Ibá Orixá (Igbà Orisà na expressão Yorubá), no contexto das 

religiões afro-brasileiras, é a representação material do orixá na terra, no mundo físico, tendo em vista a 

natureza sacra e imaterial da divindade.  Em determinados utensílios (como as sopeiras, bacias, etc.) são 

colocados os elementos, de diversas origens (mineral, vegetal, animal), que representam a divindade. Mas 

o ibá não é, de fato, o orixá no ayê (na terra), já que essas não são religiões animistas, ele representa é a 

ligação do iniciado com o orixá. O orixá não vive nesse assentamento, pois já está presente em nossa vida 

o tempo todo. A função do ibá é ritualística e litúrgica. No contexto dessa pesquisa, assentamento é 

utilizado, metaforicamente, no sentido de se compreender a congregação de diferentes elementos 

epistêmicos para a construção de algo novo, uma terceira margem além das fronteiras que já existem em 

cada um desses elementos. 
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ele a unidade do encontro para a alteridade. O processo dialógico como movimento em 

direção à alteridade. 

Para Bakhtin (2011) o diálogo tem ainda outra dimensão na própria condição de 

produtor de discurso do ser humano, se expressando inclusive em seus próprios corpos. 

“Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as 

mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa 

palavra entra no tecido dialógico da vida humana (...)” (BAKHTIN, 2011, p. 348). A 

palavra torna-se constituinte da própria realidade social cotidiana. O homem é a palavra 

(diálogo), inserida em um tempo e espaço histórico (con)vivendo com seus outros. O 

sujeito humano é a totalidade das relações sociais que a própria palavra materializa 

produzindo outros sentidos, desvelando a consciência de si, do outro e do mundo.  

Talvez esta seja a grande ponte que une Exu e Bakhtin. Exu, Orixá da 

comunicação, do diálogo, senhor da ordem, daquele que provém toda palavra, cuja 

figura mítica é um grito de ruptura com uma tradição monológica eurocêntrica que 

seguiu/segue negando as subjetividades e identidades negras na dominação da África e 

na diáspora negra pelo mundo. Exu, além de zelar pela ordem e pela segurança de 

nossos caminhos e casas é aquele que estabelece a comunicação, tanto entre o sagrado e 

o humano, como a nossa vida social comum, pública, na tradição afro-brasileira.  

Exu é o senhor da ordem, aquele que proporciona as condições necessárias para 

a nossa comunicação, que fecunda nossos diálogos, sempre prenhes de respostas, 

continuidade, circularidade, continuação. Para Exu, assim como em Bakhtin, a palavra é 

aquilo que me liga ao outro, mas que também me põe em confronto com o mesmo. E 

essas relações só podem se constituírem de modo orgânico pelo diálogo, pelas relações 

que se concretizam na partilha da palavra e não em um ou outro produtor do discurso. 

Exu é a figura que toma a palavra como lócus da construção do sujeito pelo diálogo, 

inaugura uma outra possibilidade para pensar o processo dialógico, como um projeto de 

construção de si, do outro e do mundo. É ele, por meio da palavra, que nos conduz em 

direção ao outro, à alteridade. 

O diálogo traz o outro para o centro do processo social, uma vez que a 

linguagem só existe socialmente e na teoria bakhtiniana as vozes sociais que engendram 

os discursos são definidoras do próprio processo social no qual se dá o diálogo. São 

essas vozes múltiplas e diversas que constituem cotidianamente o tecido social, as 
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práticas culturais, os modos de vida. A dialogicidade, tanto em Exu quanto em Bakhtin, 

é a condição fundamental para a produção de sentidos sobre/na realidade concreta e 

para a construção dos sujeitos (na relação alteritária), de suas subjetividades e 

consciências, culturas, ritos, mitos e história. É nesse fundamento que se baseia essa 

construção. 

Por isso mesmo, cruzar essas duas concepções é a materialização do processo de 

macumbização do conhecimento que se refere também Malomalo (2016). É a 

construção de outros olhares para a pesquisa em ciências humanas, desde o Sul. Traçar 

mais uma linha nesta encruzilhada. Esse fundamento, esse encontro, Exu e Bakhtin, 

mediado pelo diálogo faz com que pensemos também sobre as possibilidades de re-criar 

leituras e pensamentos tidos como clássicos, a partir de uma perspectiva 

descolonizadora. Aponta a construção de uma leitura desde de dentro, do ponto de vista 

dos sujeitos que estão brigando por um espaço de legitimidade de outras formas de 

ler/pensar/conceber o mundo, a realidade e o conhecimento. 

É próprio de Exu a novidade, inaugurar caminhos e possibilidades ainda não 

vistos, pensados, por isso, acredito que este encontro é mais um caminho desta 

encruzilhada, mais uma conta que vai sendo colocada no grande fio do conhecimento. É 

no encontro de outras vozes, na polifonia, na/pela diversidade, que vamos colorindo e 

refundando o processo de construção de uma outra pesquisa, descolonizada, feita na 

encruzilhada. Para isso, recorro também ao pensamento latino-americano, do grupo 

modernidade/colonialidade, como mais um elemento deste assentamento descolonial. 

Faço isso na intenção de apresentar os diferentes caminhos teóricos, filosóficos e 

ideológicos que vão constituindo essa encruzilhada. 

 

2.2 - “Descolonização” e “decolonialidade” 

 

Para pensarmos a “docência descolonizada”, como tenho proposto nesta 

pesquisa, é preciso recorrer antes à discussão acerca da “decolonialidade” e 

“descolonização”, tendo em vista que ainda há muitas questões sobre a concepção 

conceitual e utilização destes termos. Não há, de modo geral, um consenso quanto à 

natureza conceitual destas duas expressões, embora, haja esforços por parte de muitos 

autores e autoras para fazer uma distinção entre as mesmas. Entretanto, adianto, no 
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Brasil, talvez por uma questão de tradução do espanhol para o português, há uma maior 

penetração do termo “descolonização” nas pesquisas originárias das ciências da 

educação (CAPES, 2018)24.   

Desse modo, para compreendermos essa complexa questão precisamos fazer 

uma breve digressão histórica, ainda que sucinta, aos movimentos pós-coloniais do 

século XX. O movimento pós-colonial (entendido aqui no sentido de um grupo de 

contribuições teóricas advindos principalmente da crítica literária e estudos culturais), 

não só na América Latina, mas também em Universidades do Norte, chefiado por 

intelectuais de origem latina, africana e asiática, surgido na década de 1980. Esse 

movimento, sinteticamente falando, tinha o intuito de pensar criticamente a razão 

colonial eurocêntrica posta como padrão para o resto do mundo. Surgia então uma 

reação concreta por parte de muitos intelectuais latinos, africanos, asiáticos à ordem e 

epistemologia colonial eurocêntrica. Essa é também uma outra questão, já que há 

registros que estes movimentos não foram feitos apenas por intelectuais, mas também 

por artistas, músicos, cineastas, etc.   

Nesse movimento, no início da década de 1990, nos Estados Unidos, surgiu o 

“Grupo Latino-americano dos estudos subalternos” inspirado no “Grupo Asiático de 

estudos subalternos”. O grupo era bastante heterogêneo e congregava intelectuais com 

perspectivas teóricas/ideológicas distintas, e, ao longo do tempo, apareceram várias 

questões e discordâncias, resultando no desmembramento do grupo. Parte destes 

intelectuais, mais afinados teoricamente, por volta de 1998, constituem o “Grupo 

Modernidade/Colonialidade”, representado por nomes como Walter Mignolo, Enrique 

Dussel e Aníbal Quijano. A este grupo pertencem ainda autores e autoras como a 

pedagoga Catherine Walsh e o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos 

(BALLESTRIN, 2013).  

O grupo forma uma rede multidisciplinar que busca pensar as relações de 

colonialidade a partir da América Latina, se opondo ao eurocentrismo e à modernidade 

capitalista.  

                                                           
24 Em consulta ao banco de teses e dissertações da CAPES, realizada em 11/12/18, encontramos, a partir 

dos termos de busca “descolonização educação”, 156.551 dissertações e teses. Esse número é 

ligeiramente maior do que quando buscamos por “decolonialidade educação”. De certo modo, esse dado 

nos permite perceber que há uma penetração e utilização maior do termo “descolonização” no campo das 

ciências da educação. Entretanto, não acredito que este dado seja suficiente para uma conclusão acerca da 

compreensão desses termos/conceitos por parte da comunidade científica.  
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Eles compreendem que a colonização do território conhecido hoje como 

América Latina, bem como a exploração de seus povos e suas riquezas, 

possibilitou a constituição do capitalismo colonial europeu como novo 

padrão de poder mundial, bem como a modernidade como padrão epistêmico 

dominante. O estabelecimento desse novo padrão de poder fundou-se sobre 

dois eixos estruturantes: a criação da ideia de raça como forma de 

hierarquização das identidades sociais e o controle sobre a força de trabalho e 

os produtos gerados por esta (GOMES, 2018, p. 20).  

 

Desde então o grupo foi se constituindo e criando uma rede multidisciplinar de 

estudos e pesquisas. É importante notar que mesmo antes da fundação “oficial” do 

grupo já havia uma produção intelectual bastante consolidada acerca do tema 

“colonialidade” (BALLESTRIN, 2013), por exemplo, o trabalho do sociólogo peruano 

Aníbal Quijano (1997) que vai apresentar a discussão sobre “colonialidade”. Em 2000, 

foi lançada uma das mais importantes produções coletivas do grupo, o texto “La 

colonialidad del saber: eurocentrismo y ciências sociales”.  

A partir daí, ao longo dos anos 2000, o grupo foi se estruturando paulatinamente, 

contando com várias reuniões oficiais do grupo e a produção do mesmo foi se 

constituindo, sobretudo, a partir do tema da “colonialidade”. Colonialidade é um 

conceito inicialmente concebido por Aníbal Quijano (1997), no final dos anos de 1980 e 

no início dos 1990, e que, desde então, tem sido elaborado também, principalmente, por 

Walter Mignolo. Podemos considerar que a construção teórico-conceitual de Quijano e, 

posteriormente, de Mignolo está atrelada, de modo geral, ao Grupo 

Modernidade/Colonialidade e tem sido, em grande parte, base para os estudos desses e 

de outros intelectuais de tradição pós-colonial. Constitui-se, portanto, aí um “foco” dos 

estudos destes intelectuais, muitos destes estudos, inclusive, são coletivos, construções 

de todo o grupo. 

É preciso, antes de continuar, fazer uma distinção entre colonialidade e 

colonialismo. Este último conceito se refere a um padrão de exploração e dominação no 

qual o controle da organização e autoridade política, dos recursos de produção e do 

trabalho, de um determinado povo, é ocupado por outro, com uma identidade diferente e 

cuja “sede” é outra jurisdição territorial (metrópole-colônia). Essa relação, nem sempre, 

nem necessariamente, implicam em relações de poder racistas (QUIJANO, 2014).  

Já a colonialidade, termo/conceito cunhado por Quijano (1997), procede o 

colonialismo e é algo mais profundo e duradouro e pode ser entendida como um padrão 

de poder que transcende a experiência e as particularidades do colonialismo histórico e 
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que não desaparece com a independência dos territórios/povos colonizados dos Estados 

colonizadores europeus. A colonialidade opera como um padrão de poder que surge a 

partir da naturalização das hierarquias raciais e socias e que permite a reprodução destas 

hierarquias de forma que as relações entre os diferentes povos se dão a partir da 

dominação, exploração da força de trabalho e da subalternização dos sujeitos que 

constituem essas sociedades. Este padrão utiliza, fundamentalmente, o conceito de 

“raça” para a manutenção desse sistema (QUIJANO, 1998). As discussões acerca da 

“raça” são marcas importantes do pensamento de Aníbal Quijano, tendo em vista que o 

mesmo compreende as relações de colonialidade a partir do conceito de “raça”.  

Assim, as relações estabelecidas pela colonialidade são constitutivas do 

capitalismo “colonial” moderno (QUIJANO, 1998; 2014). Essa construção de 

colonialidade, proposta por Quijano (1997, 1998), de acordo com Assis (2014), é a 

tentativa de explicar a indissociabilidade entre colonialidade e modernidade. Nesse 

sentido, devo reafirmar, a modernidade é intrinsecamente vinculada ao processo 

colonial. Walter Mignolo (2017) aponta que não haveria modernidade sem colonização. 

Portanto, o desenvolvimento do capitalismo europeu se deu essencialmente pela 

exploração dos territórios/povos que constituíram posteriormente a América Latina. 

Esse processo não cessa com a expansão e “estabilização” do capitalismo europeu, ao 

contrário, toma outras formas tendo os Estados Unidos como grande articulador dessa 

lógica da exploração na contemporaneidade.  

 Para Assis (2014), essa distinção entre “colonialismo” e “colonialidade” 

possibilita explicar, de modo bastante eficiente, a continuidade das formas coloniais de 

dominação mesmo com o “fim” dos regimes de colonização. Além disso, demonstra 

que as estruturas coloniais de poder e subordinação foram/são reproduzidas nos/pelos 

mecanismos do sistema capitalista colonial-moderno (sistema-mundo). A exemplo 

disto, novamente destacamos, o papel dos Estados Unidos na organização geopolítica 

do mundo. Desse modo, a invasão da América pelos europeus, no século XVI, está 

atrelado à constituição da economia-mundo (ASSIS, 2014). É impossível, nessa 

perspectiva, negar que o desenvolvimento da Europa e, posteriormente, de outros países 

do Norte, está atrelado à invasão e exploração do que viria a ser a América Latina e à 

dominação dos povos indígenas e, posteriormente, africanos. 

Podemos então, pensar a colonialidade como uma complexa situação histórica a 

que estão submetidos os não-europeus outrora colonizados. Em suma, o processo de 
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colonialidade se arrasta para além dos processos da dominação colonial histórica, 

mesmo após o processo de independência das colônias, e se estabelece como um 

padrão/matriz de poder que organiza as relações no capitalismo moderno na chamada 

“globalização”. Esse padrão de dominação se estabeleceu ao longo do tempo e tem 

reflexos até hoje em nossa sociedade, em nossas relações e em nossos modos de 

aprender e ensinar.  

A nossa história, enquanto povos colonizados, está impregnada das construções 

históricas da colonização que, essencialmente, são hierarquizantes e mantenedoras das 

relações sociais, políticas, econômicas e raciais, que são assimétricas e acirradas no/pelo 

capitalismo colonial-moderno no contexto da “globalização” como expressões dessa 

“colonialidade do poder” (QUIJANO, 2014). 

A este respeito Assis (2014) aponta que  

Quijano (1997) desenvolveu a ideia de colonialidade do poder, como um 

modelo de exercício da dominação especificamente moderno que interliga a 

formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção de 

conhecimento. Em outras palavras, a colonialidade do poder é a classificação 

social da população mundial ancorada na noção de raça, que tem origem no 

caráter colonial, mas já provou ser mais duradoura e estável que o 

colonialismo histórico, em cuja matriz foi estabelecida (ASSIS, 2014, p. 

614). 

 Na lógica clássica colonial, agora assumida pelo capitalismo moderno, se 

encontra a manutenção da expropriação dos recursos naturais dos países da “periferia” 

do capitalismo e a imposição dos discursos de modernização, civilização aos povos 

subalternizados, também na forma de uma ofensiva de invasão/colonização cultural. 

Esse ataque resulta no que podemos chamar de subalternização destes povos, uma vez 

que a colonialidade não está somente no plano material e/ou político-econômico. Ela 

também atinge as esferas subjetivas, sensíveis, estéticas e culturais destes sujeitos 

“subalternos”.  

A colonialidade, portanto, se expressa também em nossas relações interpessoais, 

em nossos modos de conceber o mundo e o outro, de produzir o conhecimento e de 

educar, sobretudo, quando da reprodução da lógica colonial que hierarquiza e 

subalterniza o “diferente”. Há, portanto, uma variedade de formas de expressão e 

exercício da colonialidade. Destacamos neste contexto, a partir das obras de Quijano 

(1997; 1998; 2014) e de Mignolo (2017), três grandes aspectos, ou esferas, da 

colonialidade.  
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A primeira, já mencionada, “colonialidade do poder”, pode ser compreendida, 

de acordo com Larissa Rosevics (2017, p. 190), com base no pensamento de Aníbal 

Quijano, como a dominação política e econômica que se justifica por meio do conceito 

de raça, acompanhado de uma dominação epistêmica/filosófica/científica/linguística 

ocidental”. A segunda, chamada de “colonialidade do saber”, está relacionado com a 

epistemologia (e a produção do conhecimento) e as formas de reprodução dos modos de 

pensamento (do colonizador) e, nesse sentido, torna-se em uma espécie de dominação 

epistemológica que coloca os “dominados” numa relação de subalternidade. A este 

respeito é importante notar que o enfrentamento a essa situação de colonialidade não 

implica na recusa e/ou desqualificação do modo de pensar ocidental europeu, mas sim 

na revisão (e recusa) de seu caráter único e totalitário dos modos de conceber e produzir 

o conhecimento.  

A racionalidade científica ocidental é, de fato, uma realização que deve ser 

reconhecida. Desse reconhecimento, porém, não se pode deduzir que a 

racionalidade “científica ocidental”, tal como o cristianismo nos séculos XVI 

e XVII, seja a única forma a ser pregada, imposta e aceite pelo resto do 

mundo. As consequências práticas das realizações científicas e a ideologia 

que as acompanha são hoje visíveis por todo o lado desde o extermínio da 

natureza até a marginalização e extermínio de seres humanos. (MIGNOLO, 

2006, p. 677).  

 

Por último, mas não menos importante, a “colonialidade do ser” que se refere à 

experiência vivida de colonização, os seus efeitos e impactos nos modos como os povos 

colonizados veem e concebem o mundo, as suas relações interpessoais, bem como sua 

linguagem (MALDONADO-TORRES, 2007). Entretanto, é preciso destacar, como 

aponta Mignolo (2017), que a própria compreensão de “colonialidade” já é um processo 

de resistência a esta ordem. Ou seja, a colonialidade não é algo que vem se 

estabelecendo sem um processo de resistência e enfrentamento. Os diversos 

movimentos intelectuais (e não só intelectuais) pós-coloniais, ao longo do século XX, 

na América Latina (bem como em alguns países do Norte, capitaneados por intelectuais 

de origem asiática, latina e africana) são evidências deste processo de enfrentamento e 

resistência ao eurocentrismo colonialista, “contemporizado” pela globalização. 

Para Rosevics (2017), o pensamento pós-colonial já existia antes do anúncio do 

Grupo Modernidade/Colonialidade, mas o que diferencia as suas 

contribuições/construções teóricas das anteriores são os contextos em que estas são 

produzidas e as possibilidades dos mesmos. Desse modo, a discussão sobre o 

rompimento com a colonialidade não é, de fato, uma novidade recente na história. 
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Tendo já apontado a colonialidade como um regime de poder que opera em 

diversas esferas da experiência social no terceiro mundo é preciso que pensemos agora 

acerca das ideias de “decolonialidade” e “descolonização”, ou seja, a reação/resistência 

a este fenômeno histórico. É preciso pensar, então, nas ausências e emergências que 

estes conceitos denunciam e anunciam, e, nas fraturas da colonialidade, começarmos a 

problematizá-las. Com isso anuncia-se, portanto, um processo de repensar criticamente 

a razão eurocêntrica colonial da modernidade que, malvadamente, tem subalternizado, 

anulado, apagado e, muitas vezes, eliminado os sujeitos, outrora “colonizados”, de sua 

própria história.  

Boaventura de Souza Santos (2010) argumenta que, na lógica eurocêntrica, há 

apenas uma forma de compreender o pensamento, ou melhor dizendo, o modo de se 

pensar o mundo, e é o modo do colonizador. Para o autor o pensamento ocidental é um 

pensamento abissal; não que fosse o único, mas que divide a realidade em duas, sendo 

que “ignora-se” o “outro lado da linha”. Nessa perspectiva, o outro lado não existirá. 

Por isso mesmo, o mesmo autor (2010), ainda afirma que é preciso romper com essa 

lógica a partir de um processo que leve à quebra do paradigma abissal indo na 

perspectiva que ele vai chamar de “ecologia de saberes”, na formação de 

epistemologias, no plural, do Sul. 

Na esteira dessas reflexões surge a questão das nomenclaturas empregadas no 

processo de produção do conhecimento acerca destas novas possibilidades de ser pensar 

o mundo e a realidade, a partir do Sul. As palavras “descolonização”, “decolonização” 

e “decolonialidade” aparecem em diversos textos de Mignolo, Quijano, Catherine 

Walsh, Dussel dentre outros pensadores/as deste movimento. Entretanto, nem sempre 

aparecem como sinônimos, pois não há, de fato, um consenso na compreensão dos 

conceitos a que se referem estes termos.  

Catherine Walsh (2009), por exemplo, faz uma distinção entres os dois termos, 

argumentando sobre a utilização por ela da palavra “decolonialidade”. Em sua leitura, 

este termo, ao invés de “descolonização”, expressa uma postura de luta contínua, de 

produção de outros saberes na perspectiva do Sul, não uma passagem de um estágio de 

colonização para um não-colonial. Em minha leitura essa concepção de Walsh não 

destoa, de fato, dos demais autores apresentados aqui como fontes teóricas, tampouco 

daquilo que tenho concebido como “processos de descolonização”. Há, ao menos na 

concepção do conceito, uma certa similaridade, entretanto os termos usados não são os 
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mesmos e isso demonstra a complexidade da questão, que é invariavelmente envolvida 

em tensões. 

Walter Mignolo (2008) usa a notação “descolonial” não na perspectiva de 

“superação do estágio colonial” do passado, como apontado por Walsh (2009), antes, 

porém, com base em Quijano (1992), apresenta-a como uma “opção” para a 

racionalidade moderna eurocêntrica, a tendo como “desobediência epistêmica”. 

Mignolo usa essa expressão, “opção descolonial como desobediência epistêmica”, 

fazendo uma crítica aos cânones europeus como Michel Foucault, Jaques Derrida e 

Walter Benjamin, e propõe, não a negação, mas a libertação das amarras do pensamento 

da modernidade colonial, a colonialidade. Uma leitura crítica do pensamento ocidental 

europeu. Desse modo, percebemos claramente que a notação “descolonial” para o autor 

implica também em um movimento ético, político e filosófico por parte daqueles que se 

projetam nessa perspectiva.  

De modo algum, para mim, não há uma redução ou esvaziamento do sentido 

ético e político quando do uso da palavra “descolonização”. Em nenhum momento esta 

expressão é usada, nesta pesquisa, simplesmente como a superação do estágio/condição 

de colônia/colonizado. Embora, em muitos textos de Mignolo apareça as palavras 

“decolonização/decolonialidade”, não acreditamos, pela extensa produção do autor 

acerca desta questão, que o uso da expressão “descolonização” faz uma redução 

simplista dos sentidos éticos e políticos que a mesma empreende. Quijano (2005), de 

modo semelhante, também usa, neste e em diversos outros textos, a expressão 

“descolonização” no mesmo sentido empregado por Mignolo, como um processo de 

libertação das amarras da colonialidade, o que implica, sobretudo, um enfrentamento 

epistemológico à perspectiva eurocêntrica colonial. 

Entretanto, como já dito anteriormente, não há um consenso no uso dessas 

expressões, sobretudo porque temos aí também uma questão da tradução do termo 

“decolonização” para o português. Muitas vezes o termo “decolonial”, no sentido em 

que é usado por Mignolo e Quijano, dentre outros, é traduzido como “descolonial” para 

o português. Thais Colaço (2012), sobre essa questão, aponta que o conceito em inglês é 

“decoloniality” e que nesse idioma há um consenso entre os autores deste campo de 

estudo. Contudo, ela indica, que isso não se aplica para a tradução para o Espanhol ou 

Português. Ou seja, ainda há uma discussão sobre a concepção e utilização destes 

termos no campo de estudos desta perspectiva, incluindo aí o Brasil.  
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Como mencionado anteriormente, em uma breve busca pelo banco de teses e 

dissertações da CAPES constatamos que há uma maior utilização do termo 

“descolonização” nos trabalhos nas áreas da ciência da educação. De modo algum 

pretendo fazer uma generalização acerca desta questão apontando-a como resolvida, 

mas estes dados nos permitem perceber uma tendência/afinidade maior com o termo, 

talvez pela própria questão da tradução/língua.  

Natalia Castilho (2013) aponta que a utilização do termo “descolonial”, em seu 

texto no campo das ciências jurídicas, se configura também uma posição teórica e 

política. E, embora estejamos, de certo modo, em campos de estudo diferente destaco 

que há em minha posição uma grande afinidade com o pensamento da autora, 

sobretudo, quando penso na possibilidade plural do diálogo multidisciplinar que o 

campo da educação (e da pesquisa) nos oferece. Nesse sentido, a autora argumenta que,  

a opção pelo termo “descolonial” e não “decolonial” no decorrer da pesquisa 

decorre não só de uma opção terminológica, mas reflete uma escolha teórica 

e política da autora no que tange ao conteúdo político e epistemológico da 

discussão que envolve a utilização de um termo ou de outro no bojo desse 

campo de estudo. Para os autores que sustentam a necessidade de utilização 

da expressão “decolonial”, como Catherine Walsh, o prefixo “des” indicaria 

que os objetivos dessa corrente estariam sintetizados somente por meio da 

superação do colonialismo. Entretanto, no sentido político e estratégico, 

reconhece-se que a utilização do termo “descolonial” é mais utilizada nos 

artigos científicos traduzidos para o português de autores que utilizam a 

expressão “descolonização” não como simples superação do colonialismo, 

mas como síntese de uma ferramenta política, epistemológica e social de 

construção de instituições e relações sociais realmente pautadas pela 

superação das opressões e das estruturas que conformam uma geopolítica 

mundial extremamente desigual (CASTILHO, 2013, p. 12-13).  

 

Tendo exposto isto, acredito que devo destacar que, por ora, neste texto, o uso 

do termo “descolonização” me parece mais adequado. Sobretudo quando me debruço 

sobre os referenciais teóricos que dialoguei para a construção deste texto, como 

Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano e Walter Mignolo etc. Assim, a utilização 

do termo “descolonização” aqui não se refere apenas ao processo de superação do 

colonialismo histórico; ao contrário, reafirmo, ele está impregnado da concepção de 

enfrentamento à lógica da colonialidade, de oposição ao projeto de universalização e 

normatização colonial moderno, de oposição ao eurocentrismo e de uma revisão crítica 

das epistemologias do Norte. Assim, buscando o que Mignolo (2008) aponta como 

“desobediência epistêmica”, tendo a opção descolonial como forma de pensar a nossa 

história, nossa trajetória e a nossa produção do conhecimento. 
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Além disso, acredito, que “descolonização” no sentido que emprego neste texto 

está intimamente associado ao processo de produção do conhecimento desde o “terceiro 

mundo”, do nosso lugar e horizonte, por isso, ele também procura ser uma contrapalavra 

à lógica eurocêntrica, da colonialidade do saber, do poder e do ser. Não seria Exu a 

nossa “opção descolonial”? Não seria ele a inspiração para a resistência à colonialidade?  

Exu é, não só para a educação e docência, mas também para a reinvenção dos 

nossos modos de ser, saber, sentir, conhecer, aprender e ensinar, uma das possibilidades 

de resistir e enfrentar ao epistemícidio dos saberes afro-diaspóricos, indígenas e do Sul. 

Portanto, em mais uma encruzilhada, a da “decolonização/descolonização”, faço uma 

opção por Exu, tendo em sua potência, a inspiração para transgressão e reafirmação do 

nosso lugar de sujeitos do terceiro mundo querendo dizer a nossa própria palavra, não 

simplesmente repetir a do outro, como nos ensina Paulo Freire (2005).   

Anunciamos aqui, junto de Boaventura de Sousa Santos (2010), então, uma 

perspectiva de abertura para uma outra concepção de produção do conhecimento, uma 

contrapalavra à lógica hegemônica do colonizador, o rompimento com o pensamento 

abissal. É um per-correr, um caminhar pelas lacunas, ausências e encruzilhadas. “O 

desafio epistemológico – ético e político – completa-se por nossa capacidade de 

interagir com mundos que tiveram negada secularmente sua existência real” 

(MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2014, p. 71). Desse modo, não poderia estar encerrado em 

minhas certezas teóricas, sem pensar também na diversidade das epistemologias. 

Portanto, reafirmo, que a escolha do termo “descolonização” para/nesta pesquisa 

se deve ao fato de que compreendo que este termo, diferente do que postula alguns 

autores aderidos a uma vertente mais “pós-moderna” do Grupo 

Modernidade/Colonialidade, contempla a discussão da superação da colonialidade. De 

modo algum a expressão “descolonização” é utilizada na perspectiva que a concebe 

apenas como a superação da colonização, do processo político-econômico que se dá só 

pelo processo de “independência”. Antes, implica em uma postura ética, filosófica e 

também estética de produção de contrapalavras à racionalidade moderna da 

colonialidade. 

 Dito isso, é preciso que pensemos nas potências que esta reflexão, carregada de 

tensões e disputas, nos possibilita. Pensar que é nas fraturas da colonialidade que vamos 

reafirmando nosso compromisso ético-político com a construção de outros modos de 
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ver o mundo, o outro, bem como produzir nosso conhecimento. Esse movimento exige 

de nós mais do que uma posição de negação do padrão eurocêntrico, antes, implica na 

reconstrução de nossas formas de saber, sentir e ser.   

 

2.7 – Exu e Mikhail Bakhtin 

 

Esse encontro é um assentamento, é encruzilhada. Digo isto por compreender 

que construir um texto no traçado do pensamento de Mikhail Bakhtin num projeto que 

se pretende mover-se como “descolonizador” é macumba. Macumba no sentido ético, 

estético e político da palavra. Macumba como signo do pensamento religioso afro-

brasileiro de resistência, de reconstrução e de projeção estética, marginal. Macumba 

como patrimônio, como símbolo das africanidades25, no sentido empregado por 

Petronilha Gonçalves e Silva (2003). Assim, pensar na macumba no sentido de ser algo 

que remonta à ancestralidade, à sabedoria ancestral, à força de re-ação.  

Digo isso por pensar num diálogo entre Exu e Bakhtin traçando mais uma linha 

Sul-Norte nessa encruzilhada como que em um movimento da macumba, riscando 

ponto. Entrecruzam-se aqui diferentes noções de mundo (ou não tão diferentes), mais 

uma conta neste imenso fio discursivo-filosófico. Busco a construção de uma 

epistemologia da encruzilhada que foge da reprodução acrítica dos modelos 

hegemônicos de concepção de mundo e do outro. 

Esse encontro, como já dito anteriormente, seguramente tem sua essência maior 

no diálogo. Nesse sentido, Bakhtin e Exu, de certo modo, dividem o “mesmo 

fundamento” na/para a compreensão dos sujeitos como falantes, seres essencialmente 

dialógicos que pela/na linguagem corporificam dialeticamente as relações sociais. Se 

(re)constroem mutuamente na cotidianidade, pela palavra. Exu é a força propulsora, o 

que move o universo e a palavra, se assim podemos dizer, é o combustível desse 

movimento.  

Para Bakhtin (2006) a linguagem não é um sistema acabado, um fato dado, mas 

um processo contínuo, refazendo-se no tecido social por sujeitos, histórica e 

                                                           
25 Para a autora, as “africanidades” se referem às raízes da cultura brasileira que possuem origem africana. 

Isso quer dizer um jeito, um modo de viver, de se organizar e de lutar dos negros brasileiros e, por outro 

lado, refere-se também às marcas africanas que fazem nossa cultura, sociedade e cotidianos (SILVA, 

2003). 
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socialmente, constituídos. Aí também está Exu, aquele que fala todas as línguas, habita 

todos os mercados e sabe todas as cantigas e palavras dos humanos. Nesse sentido, 

podemos dizer também que pertence a Ele, como o princípio dinâmico da comunicação, 

a natureza dialógica e viva das línguas que se (re)fazem na cotidianidade da vida. Essa é 

uma das contas deste grande fio que ligam Exu e Mikhail Bakhtin. Ambos se unem na 

dialética “fala-linguagem” materializando o discurso no encontro, na interação de 

múltiplas vozes no diálogo. 

A palavra para o povo iorubá é sagrada, ela é a manutenção do axé (energia 

vital), do aprendizado, daquilo que dá sentido ao passado, presente e futuro, e, sempre 

nas fronteiras destes tempos-espaços da palavra está Exu enquanto responsável pela 

comunicação. Exu como a potência primária da palavra, dos sentidos que ela pode vir a 

ter, na boca dos falantes, sujeitos sempre inacabados.  

Para os iorubás a palavra é o princípio gerador das existências e dos demais 

movimentos de criação (RUFINO JUNIOR, 2018). Essa concepção acerca da palavra e 

do seu valor sobreviveu aos séculos, graças à tradição oral, e foi recriada em solo 

brasileiro adquirindo outras nuances culturais e filosóficas. Os terreiros, portanto, são 

formas de recriar e re-territorializar o pensamento africano, a crença nos Orixás, os 

ritos, os modos de vida e de comunicação e sobretudo as relações sociais ancestrais.  

Isso foi possível por meio da palavra, da linguagem. Por isso, ao mesmo tempo 

em que a linguagem, na perspectiva do colonizador, foi usada para assujeitar, colonizar, 

invadir e exterminar subjetividades, ela é, também, no contexto da resistência da 

diáspora africana no Brasil, quilombo. A própria língua iorubá nos terreiros foi uma 

forma de resistir, permitiu inclusive a formação de um pensamento tipicamente afro-

brasileiro. Ela é, então, forma de resistência de recriação de sentidos, de trans-formação 

epistemológica, de descolonização. Meio também pelo qual se opera a macumbização 

(MALOMALO, 2016). “A macumbização como projeto de reinvenção estética, 

epistemológica e política do mundo” (MALOMALO, 2016, p. 145). 

De certo modo, extrapolando a noção bakhtiniana de diálogo e recriando-a na 

potência de Exu, podemos pensar na encruzilhada também como lócus do diálogo. 

Encontram-se ali diferentes posições, pensamentos, horizontes, vozes e sujeitos que 

numa (in)tensa interação, experimentando inclusive as relações de poder, vão se 

construindo pelo diálogo, pela interação com o outro.  
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A palavra e o diálogo também como arena. “Sabemos que cada palavra se 

apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais 

de orientação contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o 

produto da interação viva das forças sociais” (BAKHTIN, 2006, p.67). Por isso, a 

encruzilhada como palco da polifonia, no sentido apontado por Bakhtin (2008; 2011); o 

discurso como tessitura de muitas vozes que se relacionam, muitas vezes 

polemicamente.  

A encruzilhada também representa a intercessão, o elo que une múltiplos 

enunciados, na cadeia infinita e contínua dos enunciados, o encontro de opiniões e 

visões de mundo. Assim, o diálogo, no sentido empregado por Bakhtin, é uma 

encruzilhada. Repousa nele visões diferentes, cruzamentos de palavras e ideias, valores 

e compreensões distintas de mundo. Portanto, um entrecruzamento.  

Ainda sobre a encruzilhada podemos pensar que ela, como alegoria para pensar 

o diálogo, polifônico, tenso e polêmico, palco de disputas, é também o lugar da 

responsividade. Entretanto, ela não é em si mesma a origem, mas sim encontro. Desse 

modo, podemos pensar que é no (in)tenso encontro de tantos enunciados que se 

concretiza o diálogo, dimensão fundamental para a concretização da linguagem, assim 

como na encruzilhada o encontro dos diferentes “caminhos” possíveis.  

Nesse sentido é preciso pensar o diálogo de maneira inseparável da alteridade. 

Stam (1992) argumenta, sobre o diálogo em Bakhtin, que o “eu’ não é um sujeito 

autônomo nem monádico, mas que existe somente em diálogo na relação “eu-outro”. 

Este sujeito está, portanto, sempre em construção, na encruzilhada, lugar do devir, com 

o outro. Um encontro na encruzilhada, o diálogo na encruzilhada. Pensar este lugar 

como domínio de Exu e, por isso, pensar também como domínio da interação pela 

palavra, é desafiar os sentidos estabelecidos pelo modo monológico da colonialidade, já 

que Exu, como a própria teoria polifônica de Bakhtin, é a reação contra a submissão dos 

sujeitos às estruturas históricas (PIRES, 2003.  

É nesse contexto que faz sentido pensar no processo de macumbização dessa 

conversa toda. É disputar por meio de outras narrativas, exulícas, a crítica à própria 

linguagem. A encruzilhada, como já dito anteriormente, é o domínio da possibilidade, 

aquilo que subverte o estabelecido, local do devir. Para Mãe Stella de Oxóssi (2010) “a 

encruzilhada é um lugar de pausa, um momento parado no tempo, que leva à mudança 
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de um estágio a outro ou, simplesmente, de uma situação a outra”. Além disso, o caráter 

disruptivo de Exu é a própria encruzilhada. Nesse sentido, ela é onde nos encontramos 

para (re)ver o novo, o diferente.  

Assim também é o encontro entre Bakhtin e Exu para pensar as potências deste 

encontro. Pensar o diálogo entre eles é pensar (outras) formas de conhecer, de educar e 

de formar professores e professoras, inclusive pensando na re-apropriação de 

referências do Norte como possibilidade de leitura e diálogo crítico orientado pelo 

diálogo intercultural como apontado em Santos e Meneses (2010). Sabemos que muitas 

vezes a relação dialógica é polêmica, pois não há passividade e esse movimento é 

sempre um jogo de (in)tensões, transformação, disputas. Desse modo, passo a 

compreender o processo dialógico como um movimento em direção à alteridade, 

portanto, exulíco, de humanização. “Um movimento de busca e de reconhecimento de si 

mesmo por intermédio da relação solidária com os outros” (PIRES, 2003, p. 37).  

Exu e Bakhtin na ideia da partilha da palavra com o outro, da constituição do 

“eu” pela interação com o “outro”. Exu habita as fronteiras, os horizontes e desvela em 

sua força e potência dialógica aquilo que me aproxima do outro num movimento de 

alteridade e me constitui como sujeito. Do meu lugar, do meu horizonte social, na 

interação com o outro, é que se desenha a minha consciência, que é essencialmente 

social e localizada historicamente. Podemos perceber isso nos modos em que se 

praticam a educação nos terreiros, uma educação do axé, nas palavras de Mãe Regina 

de Oyá, no documentário “Do que aprendi com as minhas mais velhas” (2017). A 

palavra, essencialmente oral, é que conduz os aprendizados tanto das crianças quanto 

dos recém iniciados na religião dos Orixás, chamados no candomblé de iaôs (palavra de 

origem iorubá que designa o recém-nascido para o Orixá). E é sempre na companhia 

dos mais velhos, na convivência com seus “outros” que estes sujeitos, vão se 

constituindo, na convivência alteritária. Ainda sobre a importância da palavra oral nos 

conta Mãe Beata, no trabalho de Estela Caputo e Mailsa Passos (2007): “A palavra é o 

nosso fogo. Nosso axé. Sem ela não somos nada. Por isso é a oralidade que ensina. A 

oralidade é o fundamental, foi com ela que chegamos até aqui. A vida inteira eu 

mantive meu axé através da palavra”. 

Nesse processo, é possível percebermos a essência do pensamento bakhtiniano, 

que compreende o diálogo como a própria essência da vida (BAKHTIN, 2011, p. 348), 

como o modo de construção dos sujeitos. A relação dialógica fundante da condição 
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humana. Exu, como princípio dinamizador da (in)tensa convivência, é quem ajuda a 

tecer estes fios dialógicos no tecido do viver, no seio da experiência social e ancestral. 

Isto não poderia ser diferente visto que a linguagem é um processo determinado pelo 

social (num constante processo de reconfiguração) no contexto externo ao sujeito no 

processo de interação dialógica. É isso que vai construindo um continuum no fluxo da 

interação verbal (PIRES, 2003) bem como tecendo a sabedoria ancestral da cultura e 

religiosidade afro-brasileira.  

Os sentidos que podem ser construídos a partir de um discurso são infinitos, pela 

natureza responsiva da palavra enunciada. Assim, a depender do contexto, a palavra 

pode ser alvo de múltiplas e diferentes interpretações, como a própria figura de Exu. A 

palavra como matriz de diferentes sentidos, prenhe da multiplicidade, sentidos que são 

constituídos sempre na/pela palavra do outro, pelo diálogo.  

Em Bakhtin, conforme Todorov (1981), ainda podemos encontrar o esboço de 

uma (nova) interpretação da cultura,  

“que a coloca como uma composição de discursos que retêm a memória 

coletiva e em relação aos quais é necessária uma tomada de posição. É essa 

interação dialógica e opinante que gera movimento e transformações, 

afastando do sujeito o assujeitamento.” (TODOROV, 1981 apud PIRES, 

2003, p. 42).  

 

 Nesse sentido, podemos pensar a cultura afro-brasileira como essencialmente 

dialógica, fundada na reação alteritária, mantida por essa construção responsiva, nas 

relações de ancestralidade, o continuum da produção de discursos. A palavra humana 

está sempre prenhe de resposta do outro, todo enunciado tem um destinatário e espera 

uma contrapalavra. Exu é essa contrapalavra, a força responsiva entre os sujeitos. 

Aquele que nos movimenta em direção ao outro. 

Todos estes aspectos apresentados aqui são de alguma forma parte do 

pensamento que venho construindo para pensar a descolonização da docência. Nesse 

sentido, emprestando um termo do cinema, anuncio que é por estas lentes e planos que 

desejo pensar esse projeto epistemológico e estético para formação docente. Bakhtin e 

Exu na recriação da encruzilhada, traçando outras linhas Sul-Norte para a compreensão 

e construção de um pensamento polifônico, que rompa com o monologismo colonial e 

que se abra, permanentemente, ao outro, à alteridade.  
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Mais que isso, Exu e Bakhtin anunciam a possibilidade da desconstrução da 

hegemonia eurocêntrica do conhecimento e inauguram uma forma de olhar para a 

educação, a formação de professores e professoras do lugar da descolonização. Isso 

implica na construção de um projeto teórico-metodológico, político e estético, que 

esculhambe com os dualismos da colonialidade e amplie as nossas possibilidades de 

conceber e ler o mundo. A descolonização, nesse sentido, implica na busca de outras 

epistemologias, desde o Sul, e na leitura crítica do pensamento do ocidente.  

Assim, busco em algumas categorias do pensamento de Mikhail Bakhtin, a partir 

de uma leitura exulíca, traçar rotas para pensar a descolonização da docência. A seguir 

elenco algumas destes conceitos/categorias para este ebó das palavras. Antes, porém, é 

preciso destacar que, embora eu tenha “separado” algumas categorias/conceitos para 

discutir as concepções teórico-filosóficas que orientam esta pesquisa, não podemos nos 

afastar da lógica exulíca que permeia e, de certo modo, capitania esse processo. Os 

conceitos do pensamento de Bakhtin que trago aqui, por certo, não se separam. Ao 

contrário, dialogam abertamente, estão juntos, constituem a mesma arquitetônica 

conceitual.  

2.3 – O sujeito em Exu e Mikhail Bakhtin 

 

“Somos povoados pelo outro e nossas relações com o outro faz 

de nós e deles os elementos constituintes da sociedade” 

(SOBRAL, 2009, p. 48).  

 
 

De início gostaria de apontar que nesta pesquisa, busco compreender o sujeito a 

partir de dois lugares que, nessa encruzilhada, se mesclam, se entrecruzam impondo-nos 

a dificuldade de delimitar as fronteiras de cada um desses lugares; o primeiro é o 

pensamento afro-brasileiro, enraizado na compreensão da tradição Iorubá, do 

pensamento nagô e o segundo é o pensamento do filósofo da linguagem Mikhail 

Bakhtin. 

Destaco ainda que a a ideia de “sujeito” que busco discutir aqui está além da 

pesquisa, e, desse modo, pensar sobre isso implica também em re-pensar o que 

chamamos de “humano”, de como concebemos a noção de pessoa. Para isso, venho 

transitando por estes dois lugares na tentativa de construir um novo olhar sobre a 

compreensão de “sujeitos”. Inicialmente, recorro ao pensamento nagô destacando duas 
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categorias sem as quais acredito não ser possível compreender o sujeito, uma é o tempo 

e a outra o espaço.  

O tempo para o africano, de acordo com King e Ribeiro (2015, p. 39), “é 

dinâmico e o homem não é prisioneiro de um mecânico retorno cíclico”, e, nesse 

sentido, o concebe fora do maniqueísmo ocidental que o atrela necessariamente à 

produção, acumulação capitalista e ao consumo. Prandi (2001) ainda aponta que, para 

aqueles/as que passam a vivenciar a cultura e religiosidade afro-brasileira, a atividade é 

que determina o tempo, não o contrário; e que o tempo não está ligado e/ou definido 

pelo relógio, desse modo o próprio sujeito toma posse de seu tempo, das potências da 

ação, do trabalho do axé. O tempo está sujeito aos eventos e não o contrário (PRANDI, 

2001). Para nós, tão habituados com a cultura europeia, pode parecer estranho essa 

concepção, mas tempo, para o africano, e os sujeitos da diáspora, não é algo para ser 

consumido, vendido, ao contrário, o tempo tem que ser criado. A relação que os sujeitos 

da diáspora, e, posteriormente, os iniciados nas religiões afro-diaspóricas, têm com o 

tempo é distinta da que estabelece o pensamento ocidental.  

A exemplo disto conto uma breve passagem que demonstra bem essa ideia 

acerca do tempo: eu estava auxiliando o meu pai de santo na realização de algumas 

tarefas em um ritual no terreiro quando notei a minha imatura ansiedade em relação aos 

“atrasos” de determinadas coisas. De repente, percebi que o pai de santo não estava 

sujeito ao tempo do mesmo modo que eu ainda estava naquele momento. Em sua fala 

sempre usava expressões do tipo “depois do almoço”, “quando o sol tiver indo embora”, 

“de manhã cedinho” para se referir ao tempo. Nesse momento, então, pude perceber, de 

fato, que o tempo no terreiro é diferente do que estamos habituados e mais, a relação 

que estabelecemos com o mesmo ali também não pode ser compreendida pela lógica 

ocidental. Ainda há o tempo do ritual, do rito que revive o mito, que é a articulação do 

passado ao presente, a circularidade e ancestralidade estão aí. Humano e sagrado 

(re)vivendo juntos o tempo. Exu está aí. Exu “é”, desde o tempo dos primórdios; o 

primeiro a ser criado26, Yangi, o início, e não está encerrado no passado, mas atravessa a 

grande temporalidade e se recria e projeta para/no presente, na circularidade do tempo 

que revive o mito pelo rito, e o perpetua. 

                                                           
26 Esse “título” se refere a um dos mitos contados pelo povo de santo, oriundo dos itãs de Ifá. Em 

específico, essa é uma fala recorrente dos mais velhos de minha casa de Santo. 
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Acerca do tempo, embora este seja pensado a partir de outro horizonte 

epistêmico, Bakhtin o concebe de modo similar ao que já anunciei neste texto; para ele 

o tempo é circular e está intimamente associado a ação humana, o trabalho (2011, p. 

225). Nesse sentido, para o autor, “não se pode pensar as relações de temporalidade 

independentemente das pessoas que vivem e pensam sobre suas vidas”, ou seja, “a 

pluralidade temporal não se desvincula da cultura nem das visões de mundo que a 

constituem” (MACHADO, 1998, p. 24).  

Portanto, a noção de tempo na pluralidade, em Bakhtin, apresenta-se como 

alternativa para a noção de tempo fechada e determinista típica da colonialidade 

capitalista. Para Bakhtin, de acordo com Machado (1998), a vida não é um fenômeno 

acabado, que acontece dentro dos limites da causalidade, portanto, o tempo não pode ser 

visto desse modo, mas sim como uma manifestação aberta, inacabada. O passado é visto 

como presença no tempo do presente e, de algum modo, por esta determinação, acaba 

por apontar uma direção para o futuro, em certo sentido, antecipa-o (BAKHTIN, 2011, 

p. 278).   

Essas duas concepções acerca do tempo revelam, de algum modo, a trama 

complexa que é o sujeito inserido na história e na cultura. Pensemos então sobre as 

representações, incluindo as do mundo social. Essas representações são determinantes 

para a constituição do eu, bem como para a experiência dialógica com os outros. O 

sujeito, portanto, está imbricado na relação espaço-tempo, a qual funda a sua 

experiência (coletiva) humana. A representação de indivíduo, comunidade, universo é 

necessariamente influenciado pela representação de tempo.  

A própria ideia de espaço, que é a segunda categoria que destaco do pensamento 

nagô para concebermos a ideia de sujeito nessa pesquisa, é também influenciada pela 

compreensão de tempo. O espaço, neste texto, portanto, não possui somente a dimensão 

de lugar físico, ele é visto/pensado também a partir de uma leitura cronotópica, para 

falar desde o pensamento de Bakhtin. Ele transcende a dimensão geográfica, física e 

passa a ser concebido também como algo que permite a re-territorialização das 

identidades negras na diáspora, próprias de uma cultura exilada, e também de um modo 

de vida que proporciona os encontros com os seus iguais, com a sua cultura, se 

configurando também como resistência. O terreiro é este espaço de re-territorialização 

dos modos de vida advindos da África e reconfigurados aqui no Brasil. Ele é o território 

no qual se expressa (e resiste) um modo de vida que não separa o sagrado da vida 
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comum. E este espaço-tempo está ligado essencialmente à coletividade reafirmando um 

modo de vida que é fundado no diálogo, na alteridade, na partilha e na vida em 

comunidade. 

 Em termos bakhtinianos ouso ainda dizer que o terreiro é um cronotopo27, 

ampliando a ideia de espaço-tempo sobre ele. Este espaço passa a fazer parte, compor o 

sujeito inserido nesta experiência, bem como o tempo, de modo que as referências para 

o processo de humanização estão atreladas a isso. Desse modo, sua constituição 

histórica e social também está imbricada nesse processo. Processo no sentido que a 

constituição desse sujeito é espaço-temporal, pensando também no tempo histórico, na 

grande temporalidade.   

O tempo e o espaço, então, permitem, de algum modo, a interiorização de 

comportamentos e representações sociais, e, desse modo, nos oferece importantes 

referências para enxergamos o humano, os sujeitos. Interessa-me então conceber o 

sujeito como aquele que é senhor do seu próprio tempo, no processo de experenciar a 

formação, seja nos espaços formais ou não, na universidade, nos terreiros, nas rodas de 

capoeira etc. Interessa-me mais ainda compreender o sujeito como agente do seu tempo, 

expressando o seu inacabamento, sua incompletude, na experiência dialógica da 

linguagem, materializada pela palavra no espaço em que ocupa.  

Espaço e tempo, portanto, estão intimamente associados à própria concepção de 

sujeito desta pesquisa, ajudando-me a compreender melhor a ideia de sujeitos como 

como processo inacabado, constituindo-se na experiência social em meio à história e à 

cultura nas quais ele está inserido por meio da linguagem. Os atos responsáveis do 

humano inscritos no tempo, visíveis no espaço, são, de fato, pelos quais podemos ver a 

materialização da máxima “o humano não está pronto”. Aqui, refiro-me à capacidade de 

criação humana. Desse modo, em Exu e Bakhtin o sujeito não é concebido como algo 

dado, acabado, ao contrário, é sempre tido como processo, devir. 

                                                           
27 Cronotopo é um conceito de Bakhtin, criado no contexto da teoria do romance, que expressa, em linhas 

gerais, a relação intrínseca entre espaço-tempo. Nesse sentido, podemos pensar no cronotopo como algo 

que indica a indissociabilidade da relação entre o tempo e o espaço, indica a interdependência entre os 

dois. Este conceito permite a materialização do tempo no espaço, como se pudéssemos ver o tempo, 

torna-o visível. Para Machado (1998, p. 36) o “cronotopo é uma forma de entender o tempo como uma 

dimensão do espaço”. Obviamente não tenho tratado deste conceito in situ nesta pesquisa e, portanto, não 

aprofundarei nessa categoria. que essa transposição conceitual para o contexto desta pesquisa não tem a 

pretensão de “mudar” a concepção do conceito de Bakhtin. Entretanto, essa apropriação é feita a partir de 

uma leitura que tem se seguido à lógica exulíca, de pensar em outros traçados conceituais, apropriações 

desde o nosso horizonte sem, de nenhum modo, deturpar a construção do autor. Descolonizar implica 

também em repensar e recriar as construções conceituais antes feitas. 
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Para os iorubás a pessoa é tida como a junção, ou justaposição, de diversos 

elementos, sendo eles individuais e/ou simbólicos (KING & RIBEIRO, 2015), e, nesse 

sentido, a linguagem também o constitui, a palavra o faz e por ele é feita, situação 

dialética da existência. E, como nos ensina Bakhtin (2011), o “homem” só pode ser 

compreendido pela sua palavra, em sua natureza dialógica. Nesse sentido o sujeito só 

pode ser concebido em sua dimensão dialógica, na condição de construto histórico nas 

relações sociais que estabelecem com os outros na interação verbal, no espaço-tempo 

que se insere. 

O pensamento de Mikhail Bakhtin é essencialmente dialógico. O diálogo está no 

centro do pensamento do filósofo russo, bem como a interação verbal. Essas duas 

categorias, de acordo com Stam (1992), são o cerne do pensamento bakhtiniano. 

Revela-se aqui também uma ponta a mais que liga Exu a Bakhtin nessa trama. Ambos 

consideram a vocação dos sujeitos de experenciar a vida em comunidade da partilha, 

nem sempre harmônica, da palavra. A palavra é o ponto de partida para pensarmos essa 

encruzilhada. Da palavra, em sua natureza dialógica, se origina toda possibilidade da 

convivência alteritária com o outro.  

A teoria dialógica de Bakhtin foi bastante revolucionária para a compreensão da 

linguagem já que ele constrói uma crítica clara a uma concepção de linguagem que não 

levava em conta natureza social da mesma e a construção dos sujeitos imbricados no 

tecido social e suas relações como agentes ativos na interação verbal. As duas correntes 

criticadas por Bakhtin, tanto o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista, se 

aproximam de uma concepção estática da língua, a concebem como um produto 

acabado, imóvel.  

O objetivismo abstrato centrava-se na estrutura da língua, no sistema linguístico 

(formas fonéticas, gramaticais e léxicas da língua). Concebia então a língua como um 

sistema abstrato de normas. A segunda, o subjetivismo idealista, de acordo com 

Bakhtin, interessa-se pelo ato de fala, de criação individual - monológica, como 

fundamento da língua (como atividade de toda a linguagem). De acordo com Bakhtin, 

nesta corrente, as leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual; o psiquismo individual é a fonte da língua (BAKHTIN, 2006).  

Ambas as correntes desvinculam a língua da realidade social, compreendendo-a 

de modo estático, acabado.  A crítica de Bakhtin reside aí. Para Bakhtin (2006) a língua 
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não é um produto acabado, mas aquilo que se dá permanentemente no ato da criação 

verbal. Desse modo, reconhece-se assim a natureza interacionista da linguagem. É no 

fluxo da criação verbal que se dá o coração vivo da língua, como um sistema vivo, 

dialético, inacabado, imbricado na prática e no tecido social. 

“É, pois, uma concepção de linguagem (e de construção e produção de sentidos) 

necessariamente apoiada nas relações discursivas que sujeitos historicamente situados 

empreendem” (RAMOS, 2012, p. 30). Portanto, não há como compreender nenhuma 

relação humana senão pela linguagem uma vez que ela é ao mesmo tempo construída e 

constituidora da realidade concreta (BAKHTIN, 2011). “Os seres humanos participam 

na linguagem enquanto indivíduos socialmente constituídos” (STAM, 1992, p. 65).  

O sujeito é, então, visto em sua totalidade como uma construção sócio-histórica, 

inacabada, constituindo-se no processo de interação com o outro; um ser que fala e que 

só pode ser conhecido por meio de seus enunciados. Para Maria Teresa Freitas (2015) é 

nessa construção dialética do individual e do social, na relação com os outros, que se 

constitui o sujeito.  

Podemos, então, considerar que na filosofia bakhtiniana o sujeito é um ser de 

resposta e que “a proposta é a de conceber um sujeito que, sendo um eu para-si, 

condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu para-o-outro, condição 

de inserção dessa identidade no plano relacional responsável, que lhe dá sentido” 

(SOBRAL, 2005, p.22). Se o sujeito é a palavra e a palavra é, essencialmente, dialógica, 

consideramos, portanto, que os sujeitos para Bakhtin são igualmente seres dialógicos. 

Pela lógica exulíca não vemos diferente, o humano é concebido pela palavra; ele é a 

palavra corporificada, ela faz parte daquele que a profere, fortalecendo a noção de 

ancestralidade. A palavra é parte deste sujeito que a pronuncia. 

Essa concepção de sujeito em Bakhtin contraria e, de certo modo, rompe com 

uma visão cartesiana da linguagem que ora considerando o sujeito como simplesmente 

um ser biológico, em sua consciência individual, ora separando a linguagem do social. 

Para Stam (1992) a crítica bakhtiniana oferece-nos uma nova forma de compreender a 

linguagem e, desse modo, os sujeitos. Nesse sentido, uma outra ideia cara para o 

pensamento de Mikhail Bakhtin, no sentido de compreensão do sujeito, é a natureza 

social do mesmo, como já dito anteriormente.  



103 
 

A esta perspectiva soma-se a compreensão afro-diaspórica da natureza 

comunitária dos sujeitos. A partir deste olhar, temos um sujeito que a existência está 

atrelada à palavra alheia, à vida comunitária, centrada na partilha, inclusive da palavra, 

pela oralidade. Assim, consideramos, então, que o sujeito se constitui socialmente na 

interação dialógica com os seus “outros” num dado contexto, ideologicamente 

comprometido, em que perpassa múltiplas vozes responsivas. É nesse movimento de 

múltiplas vozes sociais, na dimensão da responsividade da palavra e na interação verbal 

que se constitui o sujeito.  

A este respeito Faraco (2010 apud VARGAS, 2014) aponta: 

Como a realidade linguístico-social é heterogênea, nenhum sujeito absorve 

uma só voz social, mas sempre muitas vozes. Assim, ele não é entendido 

como um ente verbalmente uno, mas como um agitado balaio de vozes 

sociais e seus inúmeros encontros e entrechoques. O mundo interior é uma 

arena povoada de vozes sociais em suas múltiplas relações de consonância e 

dissonância; e em permanente movimento, já que a interação socioideológica 

é um contínuo devir. (FARACO, 2010, p. 84). 

 

Nesse sentido, observamos que o sujeito é constituído pelas “diferentes vozes 

sociais que o tornam um sujeito histórico e ideológico” (PIRES, 2003, p. 41). Para o 

autor a consciência dos sujeitos é essencialmente vinculada às relações sociais que este 

estabelece com o outro e com o mundo, num determinado contexto sócio-político e 

histórico, sempre na tríade “eu-para-mim; eu para-o-outro; o outro-para-mim”.  

Podemos, então, considerar que essa noção de sujeito, enunciado por Bakhtin, 

desde a perspectiva exulíca, abala/rompe com a concepção clássica colonial de um 

sujeito cartesiano. O sujeito, então, torna-se aberto, inacabado, solidário às outras vozes, 

às alteridades de seu discurso.  

Dessa forma, é necessário pensar sempre no homem em relação aos (e com) 

outros homens e afirmar que o indivíduo é social e somente constitui-se 

verdadeiramente humano na relação viva, ou seja, cotidiana e social, com os 

outros seres humanos (PIRES, 2003, p. 39).  

 

A fala de Pires (2003) me faz lembrar de uma festa de Xangô e Oyá no Terreiro 

Castelo de São Jorge, terreiro que eu faço parte hoje. Ali cada sujeito, cada filho de 

santo, em sua função determinada, só existe porque todos existem. Do cortar quiabos e 

acender fogueiras para os santos do dia havia a constituição de uma sabedoria ancestral, 

a formação de cada sujeito ali presente, vivendo a (in)tensa experiência coletiva da 
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palavra em sua natureza dialógica, sua constituição enquanto sujeito social. É Bakhtin 

cavalo de Santo. 

E essa concepção de sujeito, só faz sentido se pensarmos em outra categoria 

presente no pensamento de Bakhtin e em Exu que é a incompletude humana, o 

inacabamento. Embora o inacabamento seja parte fundante do pensamento de Bakhtin, 

não posso deixar de mencionar a natureza própria de Exu que é inacabada. Portanto, 

aqui, o conceito de inacabamento transcende a ideia proposta por Bakhtin e é assentada 

também no signo de Exu, como a potência que representa a sua natureza. Nessa forma 

de conceber o humano observamos que ele não é estático nem está pronto e acabado, 

está sempre na possibilidade do devir. Nesse sentido, por meio da linguagem, inseridos 

na trama social, os sujeitos precisam incondicionalmente de seus “outros” para se 

definirem como “eu”. Nessa relação complexa há a busca da constituição de si por meio 

das relações que se estabelece com o outro. Este sujeito “está sempre se fazendo, está 

sempre inconcluso, nunca é igual a si mesmo, e não encontrará jamais uma 

integralidade que o conforte. [...] Este é um sujeito que é história junto com a história de 

outros” (GERALDI, 2010). Somos, portanto, essencialmente inacabados, estamos 

sempre em construção. 

A incompletude é marca reconhecível da natureza dialógica do humano. Aí é 

que está a possibilidade da macumba. Exu é aquele que habita as fronteiras do 

individual para dialogizar a nossa existência. Nos vai-e-vem da experiência social é que 

ele anuncia a necessidade do inacabamento como fundante para a reinvenção de si e do 

mundo, o modo como eu me concebo enquanto um ser existente está intimamente 

relacionado como eu olho para o outro. De modo similar, conforme aponta Freitas 

(2015, p. 53), Bakhtin nos permite conceber o sujeito como um ser inacabado “cuja 

existência depende do olhar que dele tem o outro”.  

Diante dessa concepção não podemos deixar de destacar a alteridade como 

constituinte do sujeito humano. O “outro” é a exigência para que a linguagem se torne 

concreta, por meio do diálogo, e desse modo, a constituição do próprio humano. Assim, 

a minha palavra, o meu discurso está impregnado dos discursos dos outros. A minha 

existência está vinculada à experiência da alteridade. Stam (1992) ainda a este respeito 

destaca que as ideias são sempre eventos intersubjetivos elaborados no encontro 

dialógico entre as consciências, portanto compartilhados. Estes outros, como apontado 

por Bakhtin (2011), possuem um papel essencialmente grande na construção de todo 
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enunciado, pois é nesse encontro, de dois, que se constrói toda resposta a um enunciado. 

O sujeito que fala aguarda uma resposta, desse modo, o autor também evidencia a 

natureza responsiva do sujeito.  

Desse modo, gostaria de eleger, para além do tempo e do espaço, três outras 

grandes categorias, sem as quais seria bastante difícil pensar o sujeito, são elas: 

enunciação, alteridade e dialogicidade. Essas categorias, marcas indiscutíveis do 

pensamento de Mikhail Bakhtin, estão em diálogo íntimo com a perspectiva exulíca, e 

aqui elas se (inter)relacionam na tentativa de compreender o sujeito. O sujeito só existe 

na medida em que experimenta a relação ética e estética com seu outro, no tempo e no 

espaço histórico, pela palavra. 

Para Carmo (2016) essas três últimas categorias perpassam “as instâncias que 

constituem o sujeito”. Essas categorias também nos ajudam a pensar a construção dos 

discursos destes sujeitos e os modos que suas subjetividades se constituem na relação 

com o outro. Quando pensamos no sujeito, aqui nesta pesquisa, logo pensamos em um 

“sujeito da fala”, da resposta, portanto, um sujeito responsivo que traz em si, em seus 

enunciados, as alteridades internalizadas e os discursos dos outros, as outras vozes que 

compõe esse texto.  

Bakhtin (2006) ainda sobre alteridade aponta que é sempre numa interação 

contínua com os enunciados individuais dos outros é que se vai constituindo a 

experiência individual de cada sujeito. Como diz Freitas (2013), a alteridade em Bakhtin 

“não se restringe ao movimento de um eu que se orienta para o outro, mas concebe o 

outro como condição necessária para a constituição do eu” (FREITAS, 2015, p. 52). 

Nesse sentido, de acordo com a autora, não se pode pensar no sujeito, fora de suas 

relações sociais, uma vez que é aí que se dá a sua constituição. É, então um sujeito 

social, mas compreendendo que o social não “abafa o individual” (FREITAS, 2015). 

A este respeito a autora ainda destaca que  

afirmar que a consciência do sujeito só se constitui no processo de interação 

social e a partir do processo de representação ideológica do mundo não 

significa concordar que o homem não é dotado de uma constituição psíquica 

particular que constitui sua própria identidade. Identidade que só pode ser 

concebida na dimensão da intersubjetividade, no reconhecimento de que só 

existe um “eu” na medida em que este é por um “outro” reconhecido e 

assimilado (FREITAS, 2015, p. 53).  
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Este sujeito é também um “um sujeito que se constitui na e pela linguagem. 

Linguagem concebida como atividade, realizada por sujeitos que são histórica, social e 

culturalmente situados. Um sujeito de resposta, ou seja, responsivo” (MEDEIROS, 

2006, p. 06). O diálogo, nesse contexto, é o meio, se assim considerarmos, pelo qual os 

intercâmbios sociais se dão e, na perspectiva que apresenta Freitas (2015), é o que 

permite compreender o “eu”.  

Nesse sentido podemos pensar também na oralidade como categoria de 

interação da linguagem e de veiculação do axé da palavra. Nos terreiros a oralidade é a 

constituição própria do pensamento da diáspora e é a categoria pela qual, na linguagem, 

o povo-de-santo constitui sua memória e tradição. A oralidade ultrapassa então a noção 

clássica de interação do diálogo quando traz à cena os ancestrais, os tempos imemoriais. 

É o diálogo encarnado nos sujeitos vivendo sua experiência espaço-temporal 

coletivamente, na/pela, alteridade.  

Bakhtin nos permite compreender os sujeitos fora de uma visão abstrata ou 

“coisificadora”, humaniza-os, o que aqui também significa exulizar. Desse modo 

oferece-nos uma lente para enxergar o sujeito integrado à vida, da e na história, que 

constitui e é constituído pelo social, mas que não é sufocado por este. O ser-fazer 

coletivo e cotidiano, como no episódio da festa de Xangô e Oyá é a materialização desta 

concepção.  

Dito isso tudo, vou riscar mais um ponto nessa encruzilhada para 

compreendermos a construção do sujeito que venho tratando até aqui. Acredito que isso 

nos ajude a enxergar e compreender o sujeito nas tramas do tempo, pelos caminhos de 

Bakhtin e Exu, que venho tratando até aqui. Cada cruzo deste ponto é parte do que 

constitui a nossa compreensão de sujeito nesta pesquisa. 
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Figura: O sujeito na encruzilhada (produzido pelo autor desta dissertação). 

Diante de tudo isso, reitero que os sujeitos desta pesquisa são compreendidos a 

partir destas matrizes de pensamento e isso significa dizer que os reconheço 

primariamente em sua natureza falante, produtora de enunciados, e em sua dimensão 

dialética e dialógica. Desse modo o sujeito é visto também como parte que carrega a 

ancestralidade, a palavra que veicula o axé. É na experiência do coletivo, pela 

alteridade, que vamos construindo um outro processo de formação, que admita como 

pré-requisito o inacabamento, a abertura e o diálogo. Bakhtin, o autor da 

transgrediência, e Exu, a potência do rompimento da colonialidade, juntos anunciam 

um projeto descolonial de compreensão do outro, por meio da sua palavra, sem alijar do 

processo a humanidade dos mesmos. É deste lugar que compreendo os sujeitos, 

sobretudo os que caminharam comigo pelas encruzilhadas desta pesquisa.  

2.4 – Sobre a questão da enunciação 

 

“A palavra é o que movimenta o axé.” (Pai Thallyson D’Ogum, 2018). 

 

A enunciação é uma categoria central do pensamento de Mikhail Bakhtin para 

compreendermos a sua base dialógica, bem como o sujeito no pensamento do filósofo. 

Para o autor a linguagem, para além de sua função comunicadora, é uma 

construção/prática social, que deve ser compreendida em sua materialidade, ou seja, nas 

operações discursivas entre sujeitos reais situados histórica e socialmente na realidade 
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concreta. Nesse sentido, Bakhtin propõe uma concepção dialética da linguagem para 

compreender a substância real da língua.  

O autor considera que é na (in)tensa teia de relações cotidianas que se dá o 

processo de interação verbal, da (re)criação da língua, portanto, ela é dinâmica e viva. O 

enunciado é a unidade da comunicação discursiva, sempre dialógica. Assim, Bakhtin 

rompe com uma ideia de que o ouvinte, no processo de comunicação discursiva, é um 

sujeito passivo, que apenas ouve o falante. Para ele, o sujeito, ao ouvir, ao compreender 

o significado linguístico do discurso, ocupa simultaneamente ao falante uma posição 

ativa responsiva (dialógica): concorda, discorda dele, completa-o, prepara-se para usá-

lo, responde-o. Nas palavras do autor, “toda compreensão é prenhe de resposta” 

(BAKHTIN, 2011, p. 271).  

Obviamente, o autor destaca, que essa resposta se dá em diferentes níveis de 

compreensão, ação e resposta, entretanto, o que fica evidente aqui é a natureza 

responsiva dos sujeitos. Na realização dialógica verbal o “ouvinte”, este outro, não é 

sujeito passivo do discurso. Igualmente ao sujeito que prenuncia o discurso, ele o 

(re)elabora, pensa responsiva-mente a partir de uma compreensão ativa do discurso do 

outro. Portanto, toda compreensão real é responsiva.  

 Nesse processo dialógico o sujeito falante também está determinado a essa 

compreensão ativa do outro. Quando um sujeito fala, tendo em sua fala todos os 

enunciados dos discursos alheios que o antecederam, não espera uma “ação passiva” do 

ouvinte. Ao contrário, requer dele uma resposta, seja ela concordante ou discordante 

com o seu discurso. Esse processo, portanto, está essencialmente vinculado às relações 

sociais, no fluxo dos enunciados, é uma ação dirigida, em última análise, à coletividade. 

De certo modo, a partir da compreensão da circularidade da palavra, podemos 

dizer também que este processo também está impregnado da ancestralidade, os 

discursos dos que me precederam ainda estão vivos em minhas palavras. Para Bakhtin 

(2006) a palavra é ao mesmo tempo o que me define como eu, na relação com os outros 

e com o mundo, quanto aquilo que me conecta, pensando na figura da ponte usada pelo 

autor, com este outro, o meu interlocutor.  

Para Bakhtin (2006) a palavra constitui o produto da interação do locutor com o 

ouvinte. “A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se 

apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor” 
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(BAKHTIN, 2006, p. 117). Nesse encontro de compreensão ativa do discurso está o 

enunciado, a real unidade da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011). Porque  

“o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido 

em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e 

fora dessa forma não pode existir” (BAKHTIN, 2011, p. 274).  

  

 Desse modo, a enunciação - como a expressão do conteúdo do discurso e sua 

objetivação externa - envolve a presença de interlocutores em sua natureza responsiva, 

na situação concreta de uso da linguagem, na interação discursiva entre sujeitos, 

levando em conta o contexto em que a mesma é produzida. Nesse contato entre os 

sujeitos, o enunciado é delimitado pela alternância dos mesmos na interação verbal, no 

discurso (diálogo).  

 Nesse contexto, a palavra é o signo, que é por excelência ideológico, pelo qual 

tomamos consciência de nós e do mundo, forma a nossa consciência individual. Ela 

constitui o que Bakhtin (2006, p. 117) vai chamar de “território comum do locutor e do 

interlocutor”, pensando ainda na figura da ponte. Nesse sentido, ela é o que me define 

em relação aos outros. A linguagem, nas operações materiais discursivas da língua, que 

é o diálogo, se realiza (e faz sentido) se inserida no contexto social, histórico e cultural. 

Para o autor, qualquer que seja o aspecto da enunciação considerado ele é dado pela 

situação social mais imediata, ou seja, pelas condições reais de enunciação. Desse 

modo, a enunciação é o produto da interação de dois sujeitos, socialmente organizados, 

em um determinado contexto. 

 Assim, a relação entre o “homem” e o mundo só é possível pela linguagem. 

Marcados por seus lugares sociais, habitados por signos ideológicos, criados e recriados 

nas complexas e (in)tensas relações sociais, os sujeitos vão se constituindo 

dialeticamente por meio da palavra, ora ponte, ora arena. Nesse sentido, de acordo com 

Freitas (2000), o enunciado faz parte das relações dialógicas. Exu mora aí, ele é o 

guardador (e gerador) dos enunciados. “O enunciado é produzido num contexto que é 

sempre social, entre duas pessoas socialmente organizadas, não sendo necessária a 

presença atual do interlocutor, mas pressupondo-se sua existência. Todo enunciado é, 

portanto, dialógico” (FREITAS, 2000, p.135).  

 Por sua vez, todo enunciado, dado a sua natureza discursiva que envolve dois 

sujeitos socialmente organizados numa situação concreta de interação, está se referindo 
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a outros enunciados anteriores. Por isso também a dimensão da palavra enquanto signo 

da ancestralidade, a partir da lógica exulíca. Quando evoco a palavra dos meus 

ancestrais, é o diálogo para além das fronteiras do tempo e da materialidade. Bakhtin 

(2011, p. 272), nesse sentido, aponta que “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados”. A palavra evoca então a 

ancestralidade, a partir da circularidade da palavra. 

A palavra, no contexto dessa pesquisa, também assume o lugar do veículo da 

transmissão do axé. Ela então ultrapassa o conteúdo semântico racional e passa a ser 

instrumento condutor do axé, um elemento condutor de realização (SANTOS, 2012, p. 

46). Ela é atuante porque veicula o axé, então não é esvaziada da potência criadora. E, 

assim como em Bakhtin, na concepção nagô, “cada palavra proferida é única 

(SANTOS, 2012, p. 47).  

O signo semântico, na lógica da circularidade, renasce prenhe de outros sentidos, 

sempre em sua condição de unicidade. O poder de trazer à existência, à materialidade 

aquilo que está no universo é feito pela palavra e é Exu quem preside o processo de 

comunicação; é por meio dele também que se instala o diálogo. A linguagem é de Exu. 

Santos (2012) ainda nos mostra a natureza sagrada do hálito – o emí, veículo 

existencial – por meio do qual é dita a palavra, o processo de enunciação na perspectiva 

do pensamento afro-brasileiro. Sendo assim, podemos dizer também que a enunciação 

também está sob o domínio de Exu, que nos ensina e evoca o outro como necessidade 

para a constituição do meu eu. Nessa perspectiva, a autora ainda revela a natureza 

dialógica da palavra, no processo de enunciação, quando aponta que a palavra é 

proferida pra ser ouvida, para alcançar uma outra pessoa, ou muitas outras pessoas.  

Além disso, ela também nos ensina sobre a dimensão da circularidade da palavra, da 

ancestralidade quando anuncia que a palavra “comunica de boca à orelha a experiência 

de uma geração a outra, transmite o axé concentrado dos antepassados a gerações do 

presente” (SANTOS, 2012, p. 47).  

Assim, tratamos do processo de enunciação aqui também como domínio de Exu, 

como processo advindo dele. Exu como signo aberto à multiplicidade de sentidos, a 

polifonia, tendo em si mesmo essa multiplicidade. Araújo (2015) ainda aponta que é 

Exu que preside todo processo de comunicação, de uso da linguagem, incluindo aí os 

processos educativos e de partilha da palavra. Assim, “Exu é o verbo preexistente, 
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existente e por existir. (...) O verbo aberto a múltiplas possibilidades de sentidos. (...) 

Exu é polissêmico. Como deveria ser todo processo educacional” (ARAÚJO, 2015, p. 

194). 

2.5 – Sobre o diálogo 

 

“O que eu vi, sempre, é que toda ação principia mesmo é por 

uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que 

vai rompendo rumo”. (Guimarães Rosa) 

 

 

As realizações linguísticas que estabelecemos no dia a dia se configuram pelas 

relações sociais que estabelecemos (BAKHTIN, 2011). É na cotidianidade, no tecido 

social, que encontramos sentidos concretos para a linguagem e o diálogo é o grande 

palco pelo qual se dá esse encontro com o outro. Exu mora em cada encontro desses, já 

que parte da sua natureza está assentada aí. Na vida cotidiana ele preside todos os 

processos de comunicação também, por isso, está também associado ao mercado, às 

trocas, ao câmbio, às salas de aula, às escolas, ou seja, a processos-espaços que exigem 

a palavra como ligação entre dois ou mais sujeitos.  

Bakhtin concebe a linguagem como o meio mais puro e mais sensível da 

interação social e por isso rompe com uma visão mecanicista e estática da linguagem 

concentrada em um sistema com suas regras e unidades. Em outras palavras, Bakhtin 

compreende a língua como um organismo vivo materializado pelas relações que os 

sujeitos estabelecem entre si. Viva e dinâmica. A natureza da língua é também exulíca, 

avessa à fixidez e resistência ao encarceramento formal, tratando-se da forma e função 

da mesma. É nessas operações que vão se desenhando a natureza dialógica do próprio 

sujeito. 

Bakhtin, como já anteriormente, se contrapõe às correntes filosóficas dominantes 

em sua época, o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, reconhecendo as 

“relações sociais”, o tecido social, como sendo as cenas-condições para a interação 

verbal, o diálogo (BAKHTIN, 2006). Desse modo ele situa a linguagem como uma 

prática essencialmente social, impregnada de sentidos ideológicos, compartilhada, uma 

vez que define que a nossa consciência, e de certa forma, a nossa identidade, forja-se na 

interação com o outro, no intercâmbio por meio da linguagem. Delimita-se aqui também 

a noção de alteridade para Bakhtin, como já referido neste texto.  



112 
 

Nessa perspectiva, o diálogo é aquilo que corporifica a relação “eu-outro”, um 

dos eixos-categorias centrais do pensamento bakhtiniano (STAM, 1992). Entretanto, a 

compreensão de diálogo em Bakhtin não presume sempre uma suposta harmonia, mas é 

resultado de uma dinâmica alteritária, dialógica, é conflituoso e polifônico (RUFINO 

JUNIOR, 2016). Por isso mesmo, reconhece-se que não somos sujeitos acabados ou que 

estamos já prontos. Nosso “eu” não está vedado ou impermeável em relação a este 

outro.  De acordo com Stam (1992) essa relação se dá no constante “leva e traz” da 

própria linguagem, na concretude social das operações discursivas, em meio aos 

múltiplos enunciados. Nesse sentido, reconhece-se que a língua que é viva e que está em 

constante movimento, nada tem de estática. É, portanto, signo dialético.  

Considerando que não há nenhum objeto que não esteja embebido em discurso, 

que toda palavra está cercada por outras palavras e que todo enunciado é um elo na 

corrente complexa dos enunciados (BAKHTIN, 2011) podemos perceber a natureza 

essencialmente dialógica da linguagem e do próprio sujeito humano. Todo enunciando 

é, portanto, prenhe de resposta e essa é a dimensão maior da noção de diálogo para o 

pensamento de Mikhail Bakhtin. Nesse sentido, o diálogo é o que se configura como 

princípio da linguagem. Encontro. Desse modo, cada enunciado, ao mesmo tempo que é 

resposta a outro anterior, exige uma resposta. Faz parte daquilo que consideramos como 

“cadeia de outros enunciados”, uma sucessão infinita e contínua de enunciados.  

O diálogo em Bakhtin, de acordo com Faraco (1996), deve ser entendido como o 

encontro, em todas as instâncias da linguagem, de vozes que se entrecruzam, 

complementam-se, discordam entre si, se questionam e duelam. Para o autor, o diálogo 

é também o espaço de tensão entre os enunciados. Isso significa que este é também um 

espaço de disputas, uma vez que não há neutralidade nos discursos. Nesse sentido o 

diálogo também representa um campo em que as diferentes vozes se encontram no 

dissenso, na contraposição. 

Essa é também a compreensão assentada em Exu, pois o diálogo é encontro. 

Onde há dois sujeitos falando, interagindo, dialogando, pronunciando a si e ao mundo, 

há Exu. Ele é quem preside todo o processo de encontro da palavra, o diálogo. No Brasil 

Exu também foi associado às trocas por sua natureza aberta, ligada a comunicação, 

como nos ensina Babá Adailton D’Ogum, do terreiro Ilê Omijuarô, no documentário “A 

boca do mundo” (2009). O diálogo é aquilo que une, assenta, sob o mesmo fundamento 
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Bakhtin e Exu. É aquilo que estabelece de fato a ligação entre essas duas formas de 

pensar e conceber o mundo, a linguagem.  

Esse fundamento é, portanto, aquilo que vejo como potência para o rompimento 

da colonialidade, monológica, que estrutura as nossas formas de conceber os processos 

educativos, incluindo aí a formação de professores e professoras. Essa é a unidade que 

desloca a lógica monológica da colonialidade para uma outra dimensão da linguagem e 

dos processos educativos. O diálogo é a estrada na encruzilhada que nos conduz ao 

outro, à alteridade e a bússola dessa viagem é Exu.  

Exu é signo próprio de abertura, do inacabamento, por isso sua natureza nos 

inspira a pensar no valor que estas perspectivas nos oferecem para re-criarmos um 

processo formador humanizado, comprometido com a valorização do humano, sem 

perder de vista a sua natureza histórica e social. A natureza de Exu, inacabada, que 

recusa a fixidez nos inspira à abertura ao outro e, desse modo, pelo diálogo, nos permite 

compreender esse outro, alteridade. 

Se Exu é o ser que preside a compreensão do mundo, da linguagem, da fala, é 

ele também o ser que preside os processos educativos, como aponta Patrício Araújo 

(2015). Assim, o diálogo é a unidade fundante para pensarmos a natureza educativa de 

Exu, da expressão da multiplicidade e diversidade do humano, das mil e uma formas de 

se constituir sujeito. Ao compreendermos o diálogo como condição básica do processo 

educativo, incluindo aí a formação de educadores e educadoras, estamos caminhando 

para uma educação que seja de fato alteritária, dinâmica, viva e sobretudo que promove 

o respeito pela diferença. 

2.6 – Sobre a  alteridade: o “outro” como condição para a existência do “eu” 

 

“Eu não posso viver sem o outro, não posso me tornar sem o outro;  

Eu devo me encontrar no outro, quando eu encontrar o outro em mim;  

(na reflexão mútua, na aceitação mútua)”. 

 

Bakhtin, 1985 (tradução livre). 

 

Esse enunciado de Bakhtin, extraída da edição mexicana de “Estética da Criação 

Verbal” (1985), sintetiza em grande parte a compreensão da ideia-conceito de 

alteridade no pensamento do autor. O eu, para Bakhtin, só existe em relação com o tu. 

Nesse sentido, não se pode pensar na existência do humano sem pensá-lo em sua 
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dimensão social, na convivência (in)tensa com o outro. Nessa perspectiva, toda forma 

de existência e constituição do sujeito (consciência, identidade, individualidade) passa 

pela alteridade. Assim é também para Exu, existo porque o axé que está em mim se 

completa com o do outro, partilha, com-vivência. 

Bakhtin aponta ainda que o  

“o homem não dispões de um território soberano interno, mas está, todo ele e 

sempre, sobre a fronteira; olhando para o fundo de si mesmo o homem 

encontra os olhos do outro ou vê com os olhos do outro (BAKHTIN, 1985, p. 

328 – tradução livre).  

 

Nesse sentido, pensando nas concepções de Bakhtin e Exu, podemos considerar 

que toda ação do sujeito está diretamente co-relacionada a este outro, num movimento 

de alteridade. De forma semelhante é a palavra. A palavra do outro é quem define a 

nossa própria existência. E como aponta Freitas (1996) os enunciados se misturam, se 

partilham, assim como as consciências. Podemos então pensar a partir disso que a nossa 

individualidade é produzida pelo outro, pela/na palavra do outro. Nesse sentido, o outro 

num lugar externo a mim, exotópico, cria e de certo modo dá acabamento ao meu eu 

(BAKHTIN, 2011).  

Na perspectiva de Bakhtin, nós vivemos em mundo de palavras do outro e que, 

de certo modo, todas as nossas (re)ações orientadas neste mundo se dão em forma de 

resposta a estas palavras. Desse modo “o sujeito é, então, respondente, sendo que sua 

ação é sempre resposta a uma compreensão da ação do outro, e assim o sujeito também 

é responsável, pois responde pelo sentido construído que desencadeou sua ação” 

(PUCCI, 2011, p. 47). 

Desse modo, a necessidade do outro como condição para a existência do eu é 

uma marca profunda no pensamento de Mikhail Bakhtin. E é pela linguagem, como ato 

da própria existência, num processo discursivo e dialógico, na interação verbal que esta 

partilha e construção de sentidos se dá. Todo esse processo é movido por Exu, aquele 

que advém toda a palavra, a ação e a interação verbal, o verbo preexistente (ARAÚJO, 

2015). Exu é o elemento dinâmico dessa relação, a ponte que liga o eu ao outro.  

Tal operação se realiza nas relações, históricas e sociais, que estes sujeitos 

partilham no tecido social. É a experiência do eu para-mim, eu para-outro e do outro-

para-mim que marcam a relação de alteridade entre os sujeitos.  
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“O sujeito depende do outro, de seu reconhecimento, para ser visto como 

íntegro, para ser reconhecido, constituído. Ele só tem uma ideia mais clara de 

si mesmo no contato com o outro, cujas reações lhe mostram coisas sobre si 

mesmo a que ele não tem acesso. Ao mesmo tempo, o sujeito vê ao outro 

como ser completo, ser que não tem igual, e, assim, mostra ao outro uma 

imagem do que esse outro “é” enquanto ser íntegro (SOBRAL, 2009, p.55)”. 

 

 É nessa relação eu-outro que se dá a construção e partilha de sentidos, pelo 

diálogo. A dialogicidade é o que funda a alteridade, já que é pela palavra do outro que 

eu “me encontro’ no mundo exterior, a ponte exulíca que me liga ao outro. No diálogo 

somos sempre sujeitos (re)criando discursos que estão sempre dialogando com outros 

discursos, como elos na corrente da criação discursiva, pela palavra que não se repete 

como evento semântico, mas se recria nas potências do tempo. Isso também nos remete 

à natureza alteritária de Exu que é sempre o fundamento do encontro entre os sujeitos, o 

diálogo. Exu é quem põe as palavras na boca dos homens. Por isso é dele a palavra. 

Podemos assim considerar que é ele o que nos conduz à palavra do outro, nos move 

responsiva-mente ao discurso de outrem. Desse modo, 

a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 

Trata-se da orientação natural de qualquer discurso. Em todos os seus 

caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 

discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma 

interação viva e tensa (BAKHTIN, 1993, p.88).  

 

Podemos considerar também, com base em Bakhtin, que todo enunciado 

responde a enunciados que lhe antecederam e, de certo modo, se direciona aos 

subsequentes. A cadeia de enunciados infinitos é parte das estripulias do menino Exu 

que vai conduzindo o diálogo, a palavra do humano. Isso demonstra também a natureza 

responsiva do enunciado. Desse modo, o diálogo, é um encontro com a palavra do 

outro, num processo de interação e criação ininterrupto (BAKHTIN, 2011). Onde há 

dois sujeitos está Exu, ele é o terceiro, o entre, o elo entre os sujeitos. As relações de 

alteridade perpassam constantemente esse processo, fundando também a natureza 

responsável de todo ato responsivo.  

Para finalizar, é preciso ressaltar, de acordo com Pereira et. al (2009), a 

alteridade não se limita à consciência de que existe o outro, tampouco se reduz ao 

diferente, mas compreende também o estranhamento e o pertencimento. Este outro é o 

lugar da busca de sentido, condição da existência, e, ao mesmo tempo, lugar da 

provisoriedade e da incompletude. Tal concepção traz à tona o permanente 

inacabamento do sujeito, que temos tratado também nessa pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 – CINEMA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) E RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS 

 

 Neste capítulo apresentarei uma discussão acerca do cinema e a formação 

docente. Inicialmente faço uma discussão sobre o cinema como prática cultural e em 

seguida, busco refletir acerca da formação de professores e professoras no contexto das 

Leis 10639/03 e 13006/14 que alteram a “Lei de Diretrizes e Bases da educação 

nacional (Lei 9394/96). A Lei 10639/03, altera o artigo 26 da LDB e torna obrigatório o 

ensino da História africana e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do 

ensino fundamental e médio (BRASIL, 2003) por meio do parecer CNE/CP 003/2004 

que dispõe sobre as ações e efeitos da lei.  

A Lei 13006/14, também em caráter obrigatório, institui a exibição de filmes 

nacionais por pelo menos duas horas mensais integrados à proposta pedagógica das 

escolas de educação básica (BRASIL, 2014) o que configura mais uma determinação 

para a escola levantando muitas questões de ordem epistêmicas e pragmáticas e um 

debate intenso sobre a presença do cinema na escola.  

Esses dispositivos legais são importantes para pensarmos a formação de 

professores e professoras, uma vez que incidem diretamente sobre as práticas 

formadoras, bem como sobre os currículos das licenciaturas. As duas leis constituem, de 

forma concreta, desafios à formação docente e trazem novas demandas para os cursos 

de formação. Além disso, de certo modo, elas interrogam nossos currículos colonizados, 

contaminados por uma perspectiva cultural hegemônica (GOMES, 2011), nossas 

práticas pedagógicas muitas vezes excludentes, bem como nossas ações enquanto 

formadores/as de professores/as.  

Tendo em vista essas questões, neste capítulo busco construir uma reflexão 

sobre os desafios que as leis representam para a formação docente e busco tecer uma 

relação com meu objeto de pesquisa, pensando em pontos, fraturas e inflexões para se 

discutir a docência descolonizada que tenho tratado nesta pesquisa.  

3.1 – O cinema como prática cultural 
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 Neste texto desejo pensar o cinema como uma prática cultural. Isso significa 

compreender que ele não está encerrado em seus “limites textuais” da linguagem 

cinematográfica. Ao contrário, permite que o pensemos problematizando a sua inserção 

no mundo social, no cotidiano dos espectadores. Ou seja, valorizando a dimensão de 

obra arte do cinema, desejamos compreendê-lo inserido em uma dimensão mais 

dinâmica, como prática social contextualizada em nosso mundo, com atravessamentos 

sociais, históricos, econômicos, etc. e que integra, em alguma instância, a formação 

humana. Assim, buscar um olhar ampliado sobre a obra, também refletindo sobre as 

práticas que envolvem a narrativa fílmica, sem perder de vista a dimensão artística da 

obra. 

Pensar o cinema como prática social é pensar quase que em seguida na relação 

estabelecida entre a obra e os sujeitos espectadores (TURNER, 1997). Essa relação 

talvez seja o que de fato concretize o cinema como uma prática cultural, que possui 

sentidos para além da sua percepção/compreensão artística. Problematizar os contextos 

em que os filmes são produzidos, as formas com que estes são distribuídos, seus 

elementos estéticos, ideológicas, é parte desse olhar ampliador sobre o cinema.  

Tudo isso sem perder de vista quem são os sujeitos espectadores, 

compreendendo-os não como meros receptores, mas tendo-os como ativos na 

compreensão e na produção de sentidos sobre a obra. Isso leva-nos a perceber como 

aponta Rosália Duarte (2009) que um filme nunca é um evento autônomo, antes, porém, 

necessita do contexto e dos sujeitos que o assiste para adquirir sentido.  

Assim, 

o significado28 do filme não é simplesmente uma propriedade de seu arranjo 

específico de elementos; seu significado é produzido em relação a um 

público, e não independentemente. (...) O público dá sentido aos filmes, e não 

meramente reconhece significados ocultos (TURNER, 1997, p. 122).  

 

                                                           
28Embora Turner (1997) use, nesta passagem, a expressão “significado” inicialmente para se referir ao 

processo de interação do sujeito com a obra, nós optamos empregar a expressão “sentido”, ancorados na 

perspectiva de Mikhail Bakhtin (2011, p. 381-382), por compreender que a tal expressão contempla mais 

a relação que o sujeito estabelece com a obra. Na perspectiva bakhtiniana podemos considerar que 

“significado” pode ter uma conotação de encerramento, estabilidade ou fixidez, fora do diálogo enquanto 

que “sentido” nos dá a dimensão de incompletude, de algo que não é estático, mas sim dinâmico, infinito. 

Sabemos, por exemplo, que uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes quando empregada em 

diferentes contextos e discursos. Entretanto, no final da citação, Turner usa a expressão “sentido” ao se 

referir a relação do púbico com a obra, o que, de alguma forma, dialoga com a perspectiva que temos 

adotada até aqui. 
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 É nesse sentido último, empregado por Turner (1997), com uma ancoragem 

bastante concreta na compreensão de cultura e do cinema também a partir dos Estudos 

Culturais, que consideramos o cinema como prática cultural, quando este se encontra 

com o público, com este sujeito ativo. É a partir deste encontro, do espectador com a 

obra, que estamos falando de um cinema como uma prática social. A produção de 

sentidos se dá então a partir deste encontro entre o sujeito (que é socialmente 

constituído, portanto, não é puramente a soma das partes, uma subjetividade 

fragmentada, mas é histórica e socialmente constituído) e a obra cinematográfica.  

 Podemos recorrer ao pensamento de Bakhtin (1997), embora não tenha 

necessariamente escrito sobre cinema, para buscar um diálogo com essa perspectiva do 

encontro entre o cinema (a obra) e o sujeito, e, que de alguma forma fomenta essa 

perspectiva do cinema enquanto uma prática cultural. O autor vai falar sobre a 

compreensão da obra (no caso falava sobre o texto literário, entretanto ampliamos essa 

perspectiva para o cinema, quando o consideramos como “texto cinematográfico”), a 

partir do encontro do sujeito com a mesma.  

Para o autor a 

compreensão faz com que a obra se complete com consciência e revela a 

multiplicidade de seus sentidos. A compreensão completa do texto: exerce-se 

de uma maneira ativa e criadora. Uma compreensão criadora prossegue o ato 

criador, aumenta as riquezas artísticas da humanidade (BAKHTIN, 1997, p. 

382).  

 

Isso nos permite, então, pensar que o cinema não está encerrado em si mesmo, 

em sua dimensão de “obra de arte”, mas está inserido em uma complexidade de fatores 

culturais, sociais, econômicos e políticos e que sua compreensão, pelos sujeitos, pode 

produzir múltiplos sentidos. Se ampliarmos a concepção bakhtiniana de diálogo e 

discurso, estamos sempre diante de um discurso inacabado quando nos deparamos com 

cinema e isso nos permite “continuar” esse discurso. A exemplo disso, quase que 

“pedagogicamente”, podemos ver isso nos filmes da nouvelle vague francesa. O diálogo 

não se encerra no acender das luzes no cinema, a narrativa continua ecoando em nós, 

exige-nos resposta.  

Os atravessamentos sociais, econômicos e históricos que perpassam o cinema 

são aquilo que nos provoca a pensar no cinema como um artefato cultural que está 

inserido na realidade concreta, além da relação direta com o sujeito espectador. Não 

podemos, por exemplo, ignorar as políticas de financiamento para a produção do cinema 
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nacional ou a presença massiva do cinema (colonizador) norte-americano em nossas 

salas de cinema e redes abertas de televisão ou, agora, as “mega” produções da Igreja 

Universal, de Edir Macedo. Esses fatos nos fazem pensar em como o cinema participa 

da construção da realidade social, está imbricado nela. 

Nesse sentido, compreender o cinema como prática cultural, em última instância 

é compreender também que um filme só adquire “significação” cultural no contexto em 

que este é visto/produzido (FELIPE & TERUYA, 2015). Rosália Duarte (2009), como 

já mencionado anteriormente, aponta que um filme nunca é um evento cultural 

autônomo, mas são produzidos a partir de diferentes valores, crenças e práticas sociais 

das diferentes culturas que desejam retratar. Os sentidos ali presentes nos filmes 

também são sempre mediados a partir dos nossos valores culturais e pela nossa 

experiência com outras formas de narrativa. Então, não é possível, em minha 

concepção, destacar o cinema do contexto concreto dos sujeitos.  

Além disso, ao considerarmos o espectador como um sujeito social, constituído 

historicamente, não podemos reduzi-lo a um “modelo de sujeito homogêneo” no qual é 

incutido, sem resistência, a visão hegemônica do mundo (e de si e do outro) comumente 

anunciada nas produções cinematográficas do grande círculo de produção da indústria 

cultural, como é o caso de filmes hollywoodianos. Nessa relação entre a obra e o sujeito 

há sempre o processo de mediação feito por ele. Duarte (2009) aponta que o espectador 

não é vazio, não é tolo, mas sim um sujeito social que é dotado de crenças, valores, e 

informações próprias de sua cultura que interagem de modo ativo no processo de 

criação de sentidos nas/sobre mensagens e discursos cinematográficos.  

Portanto os valores, as crenças, os mitos, as práticas sociais e as referências 

culturais do sujeito são determinantes nesse processo e interferem ativamente na 

compreensão dos discursos contidos na obra. A este respeito, traçando um paralelo com 

o pensamento de Bakhtin (2011, p. 382), podemos pensar que o sujeito sempre “foca a 

obra com sua visão de mundo já formada, de seu ponto de vista, de suas posições”. 

Contudo, é preciso destacar que isso não significa que o mesmo não se desloque em 

nenhum sentido a partir deste encontro. Ao contrário, para Bakhtin, “o sujeito da 

compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança e até de renúncia de seus 

pontos de vista”. Em suma, acreditamos que a compreensão e os modos de 

“significação” da obra, as mensagens nela contida são permanentemente mediados pelos 
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sujeitos, o que reafirma a compreensão destes sujeitos como ativos no processo de 

interação com a obra, na mediação deste processo.    

Uma vez compreendido que a narrativa fílmica traz em si discursos (e que 

frequentemente estes discursos estão ligados a estereótipos e representações totalizantes 

do mundo e do outro), é preciso aprender a decodificar, (re)conhecer essa linguagem e, 

por conseguinte estes discursos. Nesse sentido, é preciso compreender que a narrativa 

cinematográfica é sempre uma representação do mundo, não a totalidade dele, ainda que 

a mesma pretenda alcançar isto (como é o caso do cinema hollywoodiano que fala numa 

perspectiva monológica e padronizadora). Assim, o cinema, a obra fílmica, é sempre um 

ponto de vista, ainda que traga em seu texto “fatos reais”, e que o mesmo pode e deve 

ser questionado, pois este nunca deixará de ser uma representação (FELIPE, 2009).  

Estes apontamentos acerca da perspectiva do cinema enquanto prática cultural 

nos permite pensar a partir de um olhar amplo sobre o cinema, não retirando dele seu 

status de obra de arte, mas compreendendo-o como criação humana e como tal inserido 

em uma dinâmica mais complexa do que a produção e recepção do mesmo. Permite-nos 

também pensar em como essas relações, estes atravessamentos, permeiam nossos 

cotidianos, como a escola e a universidade.  

Destes atravessamentos interessa-nos pensar o cinema como fenômeno que 

integra a existência coletiva e individual, como algo que é formador da experiência e 

cultura humana enquanto prática social. Pensando-o como uma prática social que 

alimenta nossa subjetividade, mas que de alguma forma insere-nos no mundo a partir da 

reflexão sobre ele. Essa concepção nos permite pensar em um cinema que forma ética, 

estética, cultural e socialmente, que não descola a experiência estética da ética, da 

construção da subjetividade, da fruição humana da realidade concreta.  

3.2 – O encontro entre cinema e docência 

 

Antes de começar a falar de cinema e docência, no sentido estrito dessa 

expressão, é preciso falar sobre o professor e a professora. Sobre gente. Antes de 

qualquer coisa os professores e as professoras são gentes, pessoas concretas que trazem 

em si, em seus corpos e memórias uma história de vida, marcas de uma trajetória e que 

nem sempre são lembradas com alegria. Digo isso porque me sinto angustiado ao 

perceber o quanto o discurso cruel de culpabilização dos/as educadores/as, na face mais 
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obscura de um inescrupuloso liberalismo, tem ganhado espaço em nossa sociedade, 

sobretudo no momento em que assume o governo do país sujeitos com discursos de 

perseguição aos educadores e educadoras. Frequentemente vemos os/as professores/as 

sendo responsabilizados/as pelo “fracasso” da nossa educação e até mesmo por uma 

suposta “doutrinação”. Por isso, é preciso pensar com muito carinho e cuidado em 

nossas educadores e educadoras, sobretudo nos momentos de crítica.   

É preciso louvar os esforços cotidianos que estes/estas, deixados à própria sorte, 

fazem para ensinar com dignidade meninas e meninos muitas vezes abandonados pelo 

Estado, pelas famílias, pela sociedade. Estes sujeitos são reais e precisamos 

compreender que descolonizar implica também em repensar o modo que vemos e 

tratamos nossos/as colegas de profissão, companheiros/as de luta. Isso, contudo, não 

significa ser irresponsável ou negligentes com as questões que merecem e devem ser 

criticadas ou em repensar os processos viciosos e desgastados que muitas vezes são 

reproduzidos (colonialmente) pelos/as educadores/as em nossas escolas. E, por último, 

falar de cinema e docência, formação de professores/as, não pode ser mais uma 

imposição, mais uma obrigação para as nossas professoras, mas é tentar desenhar outras 

rotas de fuga, outras possibilidades de formação humana e docente, diante da realidade 

posta. Claro que estas considerações são feitas tendo em vista os marcos legais, a lei que 

regulamenta o cinema na escola, mas pensar por outro plano essa demanda é tentar, 

coletivamente, construir um modo de ver o mundo, mais sensível, ético.  

Precisamos considerar que para muitos destes sujeitos falar de cinema ainda é 

algo tão distante que sequer conseguem se interessar sobre isso, pois seus sentidos 

sensíveis, suas percepções estéticas, estão adestrados, contaminados (e aprisionados) 

pela indústria cultural, pela fôrma imperialista euro-norte-americana. Por isso mesmo é 

que faz mais sentido, em minha visão, tentar compreender o cinema sob a perspectiva 

do que podemos aprender com ele, indo além da (suposta) óbvia relação pedagógica 

“cinema-educação”, no qual o cinema torna-se mais um recurso pedagógico 

(comumente “utilizado” de modo pouco crítico) deixando de se apresentar como 

potência mobilizadora de sentidos.  

Duarte (2009) argumenta a este respeito apontando que o cinema ainda é visto 

como um recurso adicional no processo educativo o que, muitas vezes, acaba por 

minimizar sua importância na formação cultural e humana dos sujeitos. Por isso, tento 

discorrer sobre essa relação entre docência e cinema como algo que decorre da/na 
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experiência humana, como uma das esferas da vida social. Nesse sentido, o cinema é 

visto por nós como uma prática social (TURNER, 1997) que atravessa os cotidianos e 

também chega na escola, na universidade, na docência. Interessa-me então pensar na 

relação de uma educação para o cinema, na qual podemos aprender sobre e com ele, 

nos encontrarmos na/com experiência ética e estética, alteritária que ele nos 

proporciona. 

O cinema é a possibilidade de espiar pela janela do espaço-tempo, pela 

imaginação; é viajar pelas lentes e planos do desconhecido, é poder se aproximar de um 

outro que está sempre na condição de estrangeiro do meu eu. A este respeito destaco a 

experiência que tive com o filme “A cor do paraíso” (1999) do cineasta iraniano Majid 

Majidi. Foi pelo olhar de Majidi que pude, ainda que momentaneamente, olhar para um 

Irã desconhecido, colorido e cheio de belezas, habitado por pessoas comuns fora do 

estereótipo de “terrorista” que os Estados Unidos nos fizeram enxergar os países do 

Oriente Médio. É justo destacar essa experiência, pois foi por meio dela que pude espiar 

pela janela da realidade a vida e o lugar destes outros. Experiência que por certo me fez 

um pouco mais sensível para com a cultura islâmica e com estes sujeitos.  

Nesse episódio, talvez fique visível o que Rosália Duarte (2009) chama de 

“natureza eminentemente pedagógica do cinema”, no sentido de que ele pode mobilizar 

outros sentidos sobre a realidade, sobre os outros. Sua potência de poder nos convocar à 

interrogação, aos questionamentos sobre as “verdades” do mundo, à alteridade. Claro 

que nesta afirmação não há nenhuma intenção em reduzir o cinema a um mero objeto 

pedagógico, tendo em vista que nós, como já dito anteriormente neste texto, o 

reconhecemos como parte da expressão da subjetividade humana e como modo de ver o 

mundo, como arte. 

Também por isso podemos pensar o cinema como frestas da realidade pelas 

quais nós podemos olhar e aprender a ver, o outro e o mundo. O cinema, pelas palavras 

de Inês Teixeira et al (2017, p. 17), é pelejar por uma vida mais bonita e melhor para as 

coletividades humanas. Pensando nisso, tentei olhar para este encontro entre cinema e à 

docência, como uma forma (possível) de experienciar, no sentido larossiano da palavra, 

a vida e todas as suas infinitas possibilidades. Um encontro que não pretende colocar 

um a serviço do outro, ou um refém do outro em um sentido “apequenador”, mas fazer 

na con-vivência entre cinema e docência, vida e arte, uma das possibilidades para estar e 

compreender o mundo, a pesquisa, a docência e a própria educação.  
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Um encontro pensado como unidade entre vida e arte, no sentido empregado por 

Bakhtin no texto “Arte e responsabilidade” de 1919, elencado na edição brasileira de 

“Estética da Criação Verbal” (BAKHTIN, 2011). Bakhtin nesse texto aponta que aquilo 

que vivenciamos e compreendemos na arte deve ser respondido com a vida para que 

aquilo que fora vivenciado não permaneça inativo na arte. Nessa pesquisa, destaco que 

isso significa que o encontro entre o cinema (em sua dimensão de arte) e a educação 

(como uma das esferas da experiência da vida humana) é capaz de interpenetrar-se no 

ato responsável da criação (de educar), gerando algo singular na experiência de vida, na 

existência. Em outras palavras, isso quer dizer que este ato, este encontro não deve ser 

mecânico, externo ao sujeito, e, portanto, desprovido de sentido para aqueles e aquelas 

que o fazem, mas sim dar sentido à experiência de cada sujeito, pela unidade deste 

encontro entre vida e arte, cinema e docência. 

Ao partir dessa concepção acreditamos que falar em cinema e docência é falar 

também sobre criação, sobre re-invenção de mundos e olhares. Nas palavras de Inês 

Teixeira et al (2014, p. 125), o cinema nos “ajuda a olhar”. As autoras ainda apontam 

que 

a posição da lente de nossos olhos, como a da câmera fotográfica ou a da 

filmadora nunca é neutra. É sempre direcionada. As lentes pelas quais 

observamos o mundo estão prenhes de sentidos, de significados, de imagens 

já construídas. E foram aprendidas. Portanto, podem mudar (TEIXEIRA et al, 

2014, p. 125).  

 

 O cinema pode nos ajudar também a criar. Criar inclusive uma outra perspectiva 

de educação e docência, mais sensíveis e comprometidas ética e esteticamente com um 

mundo mais belo e humanizado. As imagens cinematográficas que refletem e refratam o 

mundo são capazes de produzir rotas de fuga, estabelecer possibilidades para repensar a 

docência. É nesse sentido que acreditamos que o encontro entre cinema e docência pode 

ser algo mobilizador das novidades e também descolonizador.  

É nesse movimento de reflexão e refração do mundo, pelo cinema, que se instala 

as possibilidades de criações de outros sentidos sobre nossos olhares e saberes (ainda) 

colonizados. Sobretudo, se pensarmos que a formação da docência é contínua e 

permanente, na prática e na reflexão sobre ela, como aponta Paulo Freire (1991). 

Portanto, tornar-se docente é um processo inacabado, que vamos dando determinados (e 

provisórios) acabamentos, no exercício da docência, no interior, muitas vezes, das 

contradições do cotidiano. 
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Daí a necessidade de pensarmos também, sobretudo na era da chamada 

“sociedade do audiovisual” (DUARTE, 2009), o encontro da docência com o cinema. O 

cinema, em sua natureza alteritária, interroga inclusive nossas formas de conceber e ser 

professor/a. Assim, é interessante fomentarmos esse encontro, pela alteridade, 

fundamentado no diálogo, buscando romper com o “velho olhar’ formado pelo 

monologismo que domina as produções da indústria cultural a que estamos intimamente 

acostumados. Essas produções hegemônicas, muitas vezes reforçam estereótipos e 

encarceram os professores e professoras em papéis contraditórios que vão, de certa 

forma, fortalecendo um imaginário de aversão à docência. Isso sinaliza, também, a 

necessidade de pensarmos e buscarmos ver outras obras, outros tipos de olhares 

cinematográficos. São as produções que buscam romper com essa lógica monológica, 

colonial e estereotipada que abrem caminhos e possibilidades para um encontro 

concreto entre o cinema e docência. 

Por isso mesmo, é preciso nos preocuparmos com o que vemos e com o que 

proporcionamos para os nossos educadores e educadoras em formação verem também. 

Se desejamos pensar em uma docência descolonizada, como propomos nesta pesquisa, é 

preciso buscar um cinema que nos permita pensar, indagar, criticar a nossa realidade, os 

elementos histórico-culturais que compõe as nossas identidades (de sujeitos que foram 

colonizados, do terceiro mundo) e a própria sociedade que carrega marcas profundas da 

colonização a que fomos submetidos. É preciso buscar um cinema que nos faz pensar, 

nas palavras de Ismail Xavier (2008). 

É preciso, então, nos encontrarmos com um outro cinema que seja um elemento 

mobilizador de sentidos, em sua dimensão alteritária, e em sua capacidade de 

“descristalizar” compreensões/imagens acerca do mundo e do outro há muito tempo 

sedimentadas em nós, fechadas em suas próprias significações.  

O trabalho com os filmes se torna necessário na perspectiva de favorecer o 

empoderamento do professor como espectador e mediador dessa aprendizagem em 

relação aos estudantes, atendendo a uma demanda social (...) (TEIXEIRA et al, 2014, p. 

133). Faz-se, então, necessário pensar em modos de promover este encontro entre a 

docência e o cinema, na formação de professores/as, enfatizando as potências do cinema 

enquanto arte, como possibilidade de criação, ampliação do repertório cultural e no 

desenvolvimento da alteridade, bem como sua participação na formação humana, ética, 

política e estética de cada sujeito.  
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Para isso, os espaços de formação precisam ser transformados em “espaços de 

forma-ação”, sendo espaços de troca, partilha de experiências e de convívio com o 

outro, ainda que este outro, muitas vezes, esteja e/ou seja o/no filme. Por isso, também a 

necessidade de aprimorar nossos sentidos mais sensíveis e apurar nosso senso estético 

para compreensão da linguagem cinematográfica e os processos subjetivos que ela pode 

desencadear em nós. “Afinal, a educação estética se vincula às dimensões sociais e 

políticas da existência ao conduzir a certo modo de olhar e ver o mundo e não somente 

os objetos da cultura (TEIXEIRA et al, 2014, p. 137). 

 É preciso destacar que neste encontro, como temos discutido até aqui, os sujeitos 

imbricados nele só podem ser compreendidos a partir de uma perspectiva sócio-

histórica. Estes sujeitos, em suas relações com as obras fílmicas, em suas vidas 

cotidianas carregam em si suas trajetórias, valores, crenças e aprendizados e isso os 

permite realizar mediações reais entre a obra e a realidade. Isso significa que eles não 

estão passivamente submissos às mensagem e/ou sentidos pretendidos pelo discurso do 

da obra fílmica.  

Recorrendo, ainda que pontualmente, à teoria da mediação de Martín-Barbero 

(2009), é preciso pontuar que os sujeitos espectadores interagem com este objeto 

cultural de modo ativo na produção de sentidos sobre o mesmo. Portanto, estes sujeitos 

elaboram múltiplos sentidos a partir dos discursos de uma obra e, muitas vezes, 

inclusive, resistindo (e criticando) estes discursos. Elizabeth Ellsworth (2001) ainda 

aponta que há um espaço indeterminado entre o que se pretende determinado discurso 

presente na obra (e sua possível “transmissão”) e o que, de fato, é apropriado (dele) pelo 

sujeito espectador. Nessa perspectiva, os sentidos estabelecidos a partir de uma 

determinada obra são produtos de uma mediação que o sujeito faz com o objeto cultural, 

a partir de seus horizontes de vivência, suas crenças, valores, referências culturais, etc. 

Este sujeito é, portanto, um sujeito que não está passivamente exposto aos discursos 

trazidos por aquela obra, antes, porém, interage ativamente com ele. 

Considerar que as narrativas fílmicas são constituídas de discursos leva-nos à 

necessidade de decodificar e interpretar essas fontes. O sujeito social deve 

sempre perceber que a fonte fílmica não tem a pretensão de abordar a 

totalidade da vida social, sendo sempre uma obra que contará um ponto de 

vista e um posicionamento sobre os fatos, abrindo um espaço para que o 

sujeito se posicione diante daquela narrativa (FELIPE, 2009, p. 54).  
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 Daí a necessidade de pensarmos numa espécie de formação do olhar, para que 

possamos compreender a relação entre a obra fílmica e aquilo que vemos na realidade 

concreta. É preciso que haja à nossa disposição um conjunto de saberes, e de críticas, 

que nos ajude a ver a relação das questões que estão ali na obra fílmica com a realidade. 

Tudo isso, levando em consideração que essa operação não tem um fim em si mesma, 

ao contrário, amplia nossos modos de conceber e intervir na realidade quando em 

diálogo com outras possibilidades de linguagem.  

Por isso não podemos negar a relação estreita e histórica entre a educação e o 

cinema. Embora haja muita resistência em reconhecer essa parceria na formação 

humana (DUARTE, 2009), é preciso que pensemos nessa relação, sobretudo quando 

falamos de docência, como uma forma de criar uma outra educação. Nessa direção, 

acredito ser possível construir um encontro singular entre educação e cinema de modo a 

tornar essa experiência constituidora dos sujeitos, ainda em sua formação inicial, 

quando estão conhecendo formas de pensar e construir suas docências. Quando nos 

damos a pensar sobre o mundo, sobre a educação, sobre a docência pelas lentes das 

câmeras podemos aprender que o mundo não se reduz a um filme triste ou uma comédia 

ruim hollywoodiana, há sempre outros planos, outras rotas, outras sensações e imagens 

a serem vistas.  

Por isso, acredito no encontro entre educação e cinema como uma forma de 

podermos aprender a descolonizar nossos olhares, sentidos, saberes, afetos e 

relacionamentos. É possível pensar outros roteiros, remontagens para um conjunto de 

cenas tristes e soltas que fizeram a docência nos moldes da colonialidade. Pensar nessas 

possibilidades é, nessa leitura, a materialização do discurso descolonizador, quando nos 

colocamos a repensar e criar outras narrativas sobre a docência, sobre nós mesmos e 

sobre o outro. 

Nesse sentido acreditamos na potência mobilizadora do cinema, sobretudo na 

sua potência alteritária. “Nos processos de formação de professores, é preciso 

potencializar essa perspectiva do cinema como alteridade” (TEIXEIRA et al, 2014, p. 

129).  As autoras ainda trazem neste texto a fala de Mikhail Bakhtin que nos faz 

perceber a necessidade da experiência alteritária na existência humana.  

Que vantagem teria eu, se o outro se fundisse comigo? Ele veria e saberia o 

que eu vejo e sei, ele somente reproduziria em si mesmo o impasse da minha 

vida; é bom que ele permaneça fora de mim, porque dessa sua posição ele 

pode ver e saber o que eu não vejo nem sei a partir da minha posição, e pode 
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enriquecer substancialmente o acontecimento de minha vida (BAKHTIN, 

2011, p. 80).  

 

 Por fim, gostaria de pontuar, a partir da leitura do trabalho de Inês Teixeira et al. 

(2014), que pensar a integração entre cinema e formação docente, é pensar que os 

educadores, assim como se preparam para o trabalho com os conhecimentos científicos, 

devem “desenvolver experiências e saberes” para lidar com outras linguagens, por 

exemplo, as imagens, que constituem importantes processos de socialização na 

atualidade. Além disso, pensar essa dimensão na formação docente é proporcionar o 

direito e o acesso a uma formação humana sensível e estética dos educadores e 

educadoras com desdobramentos na formação das identidades e dos mesmos como 

professores/as e cidadãos. 

3.3 – A formação de professores e professoras e seus desafios nos contextos das 

Leis 10639/03 e 13006/14 

 

 Antes de tratar das questões que envolvem as Leis 10639/03 e 13006/14 

propriamente ditas, é necessário fazer um breve apanhado histórico para que possamos 

compreender melhor as questões que trago neste texto. Nesse sentido, apresentarei 

primeiro, por uma ordem cronológica, a Lei 10639/03 e depois a Lei 13006/14. 

Entretanto, é impossível, em minha leitura, falar destas leis, especialmente da Lei 

10639/03, sem retomar o processo histórico que culminou em suas aprovações. Destaco 

ainda a importância de explicitar as intensas lutas do movimento negro e demais 

organizações comprometidas com o combate ao o racismo e a discriminação racial que 

culminou na aprovação da Lei 10639/03. Por isso, vou criar um ponto de discussão 

acerca deste tópico a fim de melhorar a organização deste texto. Em seguida, retomo a 

discussão no entorno da Lei 13006/14. 

3.3.1 – Do discurso republicano de “igualdade para todos” às políticas afirmativas: 

a Lei 10639/03 

 

Os primeiros movimentos de organização, sistematizados, dos então 

descendentes de africanos escravizados remontam às primeiras décadas do século XX 

(GONÇALVES; SILVA, 2000).  Um dos movimentos mais emblemático desse 

contexto foi a “Frente Negra Brasileira” que reuniu em São Paulo, em 1931, mais de 

cem mil militantes (MOURA, 1983 apud GONÇALVES; SILVA, 2000). Tatiane 
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Rodrigues (2005), quando investiga a organização e atuação do movimento negro, 

aponta ainda que já na década de 1930 há uma intensa onda de denúncia do racismo e 

das desigualdades sociais e raciais por parte dos movimentos de protesto dos negros e 

negras. Entretanto, para a construção deste tópico optei por tomar como ponto de 

partida a intensa atuação do movimento negro e outros movimentos sociais pela 

educação pública na década de 1970 e 1980. Faço este recorte por identificar, de acordo 

com Rodrigues (2005), que é nesse momento e contexto histórico que há uma 

centralidade da defesa da educação pública para a população negra no Brasil e tal fato 

nos interessa muito neste texto29.  

A partir da década de 1970 há uma centralidade na questão da educação, por 

parte do movimento negro, que dá ênfase na denúncia do ideal de branqueamento 

presentes na escola, nos livros didáticos, no enfoque que dava ao negro, no seu jeito de 

ser, focando seu caráter dócil e apagando as resistências ao regime da escravidão e a 

omissão dos interesses subjacentes à “abolição” (RODRIGUES, 2005).  

 

A partir da situação diagnosticada, o movimento negro passou a exigir do 

sistema educacional formal o reconhecimento e valorização da história dos 

descendentes de africanos, o respeito à diversidade, identificando na 

educação a possibilidade de se construir uma identidade negra positiva 

(RODRIGUES, 2005, p. 45).  

 

Na década de 1980, sobretudo em sua segunda metade, com o processo de 

redemocratização do país, há uma maior articulação dos movimentos sociais ligados à 

questão racial (GOMES, 2011; RODRIGUES, 2005), sobretudo do Movimento Negro 

Unificado – MNU que protagonizou grandes episódios na luta contra o racismo e a 

discriminação do negro no Brasil. Além disso, as pesquisas acerca da condição da 

população negra, sobretudo na educação, engrossam os movimentos de denúncia destas 

entidades, como aponta o estudo de Tatiane Rodrigues (2005). De acordo com estas 

autoras, a atuação do Movimento Negro a partir desse momento extrapola a questão da 

denúncia e passa a reivindicar uma posição formal do Estado frente à questão étnico-

racial, passando, sobretudo a questioná-lo sobre a sua suposta posição de neutralidade 

diante da realidade racista brasileira e cobrar dele ações diretas no campo da educação. 

                                                           
29 Para mais informações e aprofundamento em relação à organização e atuação do Movimento Negro no 

Brasil, ver os trabalhos de Rodrigues (2003; 2005) e de Gonçalves & Silva (2000). Estes estudos são 

fontes riquíssimas que investigam essa temática dentre outros autores.  
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Como apontam Almeida e Sanchez (2016) e Gomes (2011) essa atuação intensa 

do Movimento Negro vai desaguar na Constituição Federal promulgada em 1988 que, 

ao menos na forma da lei, estabelece igualdade entre os cidadãos brasileiros e, 

posteriormente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica – LDB (BRASIL, 

1996). A LDB de 1996 organiza, de modo geral, a educação pública no Brasil e define 

também as diretrizes gerais para a formação de professores/as. Nesse sentido, a LDB, de 

acordo com Carvalho (1998, p. 02), representou “o encaminhamento de questões 

essenciais sobre a formação dos profissionais da educação e, de modo especial, a 

formação de docentes”. Assim não é possível ignorar, mesmo com todas as críticas e 

contradições, que a LDB representou um avanço para educação pública em nosso país. 

Foi nela que, em caráter inédito, a questão da diversidade étnica do país aparece, ainda 

que de modo incipiente.  

Tal fato foi fruto da intensa atuação dos movimentos sociais e do Movimento 

Negro, como aponta Nilma Lino Gomes (2011). Entretanto, nem a Constituição Federal 

de 1988 nem a LDB de 1996 reconhecem, naquela altura, a raça como categoria 

estruturante das relações sociais no Brasil, e com isso dissolvem as desigualdades 

marcadas pela raça. Com um discurso universalista (a partir do ideal republicano), 

ambos os textos foram construídos numa perspectiva ainda presa ao mito da democracia 

racial, ligado ao pensamento de Gilberto Freyre (SOUZA, 2016).  

Embora a LDB fosse o primeiro marco legal que faz menção à diversidade 

étnica do país, seguida pelos “Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN” (publicados 

em 1997 no governo de Fernando Henrique Cardoso), não contemplava, de fato, a 

questão étnico-racial, uma vez que não colocavam como princípio repensar os 

currículos e as práticas pedagógicas, tampouco a formação de professores, dominadas 

pela perspectiva cultural hegemônica (GOMES, 2011), colonizadora, mantenedora e 

difusora da teoria do branqueamento30.  

                                                           
30Teoria do branqueamento ou ideologia do branqueamento está associada ao chamado “mito da 

democracia racial”, capitaneado pelas ideias de Gilberto Freyre, no qual se acreditava que no Brasil não 

havia conflitos ligados à raça, portanto não há racismo. De acordo com essa ideia, muito associada à 

miscigenação, o negro tenderia a desaparecer da sociedade brasileira com o passar dos anos, tornando-a 

“menos negra”. De acordo com Bento (2009, p.25) “no Brasil, o branqueamento é frequentemente 

considerado como um problema do negro que, descontente e desconfortável com sua condição de negro, 

procura identificar-se como branco, miscigenar-se com ele para diluir suas características raciais. Na 

descrição desse processo o branco pouco aparece, exceto como modelo universal de humanidade, alvo da 

inveja e do desejo dos outros grupos raciais não-brancos e, portanto, encarados como não tão humanos. 

Na verdade, quando se estuda o branqueamento constata-se que foi um processo inventado e mantido pela 
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No período posterior à LDB houve uma intensa mobilização para repensar estas 

questões no âmbito da educação e em 2001 o Brasil participou da “I Conferência 

Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas 

Correlatas de Intolerância”, em Durban na África do Sul, no qual foi apontada a 

criação de uma plataforma de ação que afirmava a crença entre o direito à educação e a 

luta contra a discriminação racial (ALMEIDA & SANCHEZ, 2016; GOMES, 2011). A 

partir deste momento foi se intensificando as discussões sobre o combate às diferentes 

formas de discriminaçãoe racismo na educação.  

A partir daí “desencadeia-se um processo de pressão ao Ministério da Educação, 

aos gestores dos sistemas de ensino e às escolas públicas sobre o seu papel na superação 

do racismo na escola e na sociedade” (GOMES, 2011 p. 113). Neste momento podemos 

perceber que o discurso do Movimento Negro estava centrado na garantia do direito ao 

acesso à educação, mas também reivindicavam seu lugar na história do Brasil. 

Reivindicavam seu lugar na sociedade, que fora historicamente negado, e nas narrativas 

históricas e sociais também no contexto da educação. O discurso e posicionamento do 

movimento negro visavam construir ações para uma mudança social efetiva, almejando 

uma sociedade mais justa e igualitária, também por meio da educação. 

Em 2003, com a eleição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

sete anos após a LDB, há o que Gomes (2011) chama de aprofundamento do debate das 

questões étnico-raciais no âmbito da criação e efetivação de políticas públicas. A autora 

ainda destaca que é neste período, pela primeira vez em um governo federal, que é 

instituída a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003 e 

no Ministério da Educação, em 2004, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECADI).  

O clima era de profundo diálogo com os movimentos sociais e o movimento 

negro, o que viabilizou mudanças estruturais no trato das questões étnico-raciais, 

sobretudo no âmbito da educação. Foi neste contexto que finalmente foi sancionada a 

                                                                                                                                                                          
elite branca brasileira, embora apontado por essa mesma elite como um problema do negro brasileiro. 

Considerando (ou quiçá inventando) seu grupo como padrão de referência de toda uma espécie, a elite fez 

uma apropriação simbólica crucial que vem fortalecendo a autoestima e o autoconceito do grupo branco 

em detrimento dos demais, e essa apropriação acaba legitimando sua supremacia econômica, política e 

social. O outro lado dessa moeda é o investimento na construção de um imaginário extremamente 

negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, danifica sua autoestima, culpa-o pela 

discriminação que sofre e, por fim, justifica as desigualdades raciais. (A este respeito ver ainda os estudos 

de SOUZA, 2016; FERREIRA, 2018; BENTO, 2009). 
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Lei 10.63931, no dia 09 de janeiro de 2003, que altera e complementa a Lei nº 9.394/96 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso significou um comprometimento 

desse governo com o reconhecimento da necessidade de se pensar em políticas de 

Estado que combatam a discriminação, o preconceito e o racismo para a superação das 

desigualdades deste país. Foi uma resposta do Estado perante os anseios do movimento 

negro, dos negros e negras deste país. 

A este respeito, o então Ministro da Educação, Fernando Haddad, em um texto 

que acompanha o “Plano Nacional de implementação das diretrizes curriculares 

nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana”, na primeira versão32 do texto (BRASIL, 2009), 

destaca  que  

a Lei 10639/2003, que estabelece o ensino da História da África e da Cultura 

afro-brasileira nos sistemas de ensino, foi uma das primeiras leis assinadas 

pelo Presidente Lula. Isto significa o reconhecimento da importância da 

questão do combate ao preconceito, ao racismo e à discriminação na agenda 

brasileira de redução das desigualdades (BRASIL, 2009, s/p).  

 

É a primeira vez, na legislação brasileira, que a categoria “raça” foi reconhecida 

como categoria estruturante das relações sociais no país para a construção de políticas 

públicas. A Lei 10639/03 torna obrigatória a inclusão do estudo da História da África e 

dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura afro-brasileira e papel do negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil (BRASIL, 2003). O 

objetivo da lei é promover a valorização da cultura negra como fator principal para a 

construção de uma identidade racial positiva (HASENBALG, 2005). 

Após a publicação da lei se sucedeu vários desdobramentos para a sua 

implantação. O primeiro, em 2004, foi o Parecer CNE/CP 003/2004, no Conselho 

Nacional de Educação - CNE. O documento orienta e organiza as ações para a 

                                                           
31A Lei 10639/03 posteriormente foi ampliada com a inclusão da temática indígena dando origem à Lei 

11645/08. Altera-se então a redação do Texto do artigo 26 da LDB, incluindo os indígenas no escopo da 

lei. Ver (BRASIL, 2008) http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-

572787-publicacaooriginal-96087-pl.html. 

 
32 Em 2013, na gestão de Aloisio Mercadante como Ministro da Educação do governo de Dilma Rousseff, 

o “Plano Nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana” ganhou uma nova versão 

que fora transformada em livro. Essa versão está disponível online no seguinte endereço:  

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mec/diretrizes_curriculares_etnicorraciais__mec_201

3.pdf. A respeito das alterações ver SOUZA (2016). 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-96087-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-96087-pl.html
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mec/diretrizes_curriculares_etnicorraciais__mec_2013.pdf
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/mec/diretrizes_curriculares_etnicorraciais__mec_2013.pdf
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implementação da Lei dando subsídio as ações educativas que esta implicaria. O 

Parecer CNE/CP 003/2004 traz três grandes princípios e são estes que vão orientar as 

ações e efeitos da lei no cotidiano escolar e nos cursos de formação de educadores(as). 

Estes princípios são: 1 – Consciência política e histórica da diversidade; 2 – 

Fortalecimentos de identidades e de direitos; 3 - Ações educativas de combate ao 

racismo a as discriminações. “Estes princípios e seus desdobramentos mostram 

exigências de mudança de mentalidade, de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em 

particular, assim como das instituições e de suas tradições culturais” (CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2004).  

O Parecer CNE/CP 003/2004 (que teve como relatora Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva, a primeira mulher negra a compor o CNE) deu origem 

posteriormente à Resolução CNE/CP 01/2004 que regulamente e aponta ações para a 

implantação da lei. A Resolução CNE/CP 01/2004 instituiu as “Diretrizes curriculares 

para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana” (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2004a).  

O texto oferece, em linhas gerais, princípios de organização para a educação das 

relações étnico-raciais e sinalizam algumas ações que devem ser desenvolvidas nas 

diferentes esferas da organização da União e dos sistemas de ensino. A resolução 

assinala ainda o “reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos 

afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valores das 

raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas” 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2004a). 

É preciso destacar ainda que a resolução traz um importante desdobramento 

teórico-conceitual, também prático, de modo inédito na legislação educacional 

brasileira, quando inclui a ideia de “educação das relações étnico-raciais” (SOUZA, 

2016a). Ainda de acordo com o autor, a noção de “educação das relações étnico-raciais” 

representa mais uma ruptura em relação ao quadro anterior que tínhamos no cenário de 

políticas públicas educacionais para o tratamento da questão. Significa, em última 

instância, que as relações étnico-raciais podem ser aprendidas.  

Nessa perspectiva, de acordo com Anderson Souza (2016a) a noção de 

“educação para as relações étnico-raciais” se opõe ao mito da democracia racial (que 

influenciou inclusive os textos da Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996) e 
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aponta ainda que a nossa democracia não está completamente consolidada – sobretudo 

em virtude das desigualdades étnico-raciais, como constatadas no estudo de Henriques 

(2001).  

Em 2009, diante da detecção do pouco alcance das “Diretrizes” e da dificuldade 

de implementação da Lei 10639/03, foi criado o “Plano Nacional de implementação das 

diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o 

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana”. O próprio texto do “Plano” 

demonstra essa insuficiência da legislação (SOUZA, 2016a) o que justifica a criação de 

um plano com metas e objetivos mais bem delineados com fim de facilitar a 

implementação da lei. O plano, entretanto, não cria novas demandas, como exposto 

abaixo:  

O Plano tem como finalidade intrínseca à institucionalização da 

implementação da Educação das relações étnico-raciais por meio da 

compreensão e do cumprimento das Leis 10.639/2003 e 11.645/08, da 

Resolução CNE/CP 01/2004 e do Parecer CNE/CP 03/2004. O Plano não 

acrescenta nada à legislação já existente, por entendê-la clara e nítida em suas 

orientações (BRASIL, 2009 s/p).  

 

 

Neste sentido, o plano é uma tentativa de institucionalizar as “Diretrizes” e as 

práticas nelas contida. Em 2013, já sob o governo da Presidenta Dilma Rousseff, o 

“Plano” ganha uma versão em livro e traz em si algumas alterações. Antes de prosseguir 

com o texto é preciso destacar que em 2016, com o golpe de Estado que levou à 

deposição de Dilma Rousseff, o então presidente Michel Temer extinguiu o “Ministério 

das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos”, pasta 

chefiada pela Profa. Dra. Nilma Lino Gomes, e a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

foram absorvidos pelo recém-criado “Ministério da Justiça e da Cidadania”. Isso 

representou um retrocesso no combate às desigualdades e ao racismo no país, como 

avalia a ex-Ministra Nilma Lino Gomes:  

O nosso ministério estava em processo de construção, ainda sendo inserido 

na estrutura governamental, quando veio esse golpe e extinguiu o nosso 

ministério. Isso é dramático, não somente por conta do momento em que 

estávamos, mas pela concepção que está por trás dessa extinção. A criação de 

uma pasta nova, sob o nome de ‘Justiça e Cidadania’, vinculada ao Ministério 

da Justiça, mostra a disposição de tratar nossas pautas como casos de 

Segurança Pública (GOMES, 2016). 
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Com a guinada à direita da política brasileira, sobretudo com a eleição do 

candidato da extrema direita à presidência da República, Jair Bolsonaro, tal cenário 

tende a piorar. É sabido que a pauta de combate ao racismo e às desigualdades não estão 

na agenda desses sujeitos, ao contrário, a exemplo do que ocorre na Europa e nos 

Estados Unidos, há um aprofundamento das desigualdades, da violência contra a 

população negra. Em última instância a eleição deste projeto político, “protofascista”, 

representa um verdadeiro horror ao povo brasileiro, sobretudo aos negros e negras, às 

minorias, os portadores de deficiência, os idosos, os LGBTs e os pobres deste país. 

Tendo dito isso, retomemos a questão da lei. A Lei 10639/03 (e posteriormente a 

Lei 11645/08), com todas as suas implicações, mesmo diante do cenário atual, 

representa formalmente uma mudança de posição do Estado frente às desigualdades no 

Brasil, reconhecendo, de modo inédito, a “raça” como fator de desigualdade entre os 

distintos grupos étnicos que compõe a população brasileira. Neste sentido, de acordo 

com Gomes (2011) a lei se configura, no âmbito da proposição, uma política 

educacional de Estado. Tal fato dificulta, em alguma medida, a minimização, redução 

e/ou cancelamentos de políticas ligadas à lei por parte do novo (des)governo que se 

anuncia com contornos autoritários.  

Em relação à lei, enquanto dispositivo legal, devo destacar, de acordo com Jamil 

Cury (2002), que ela é a inscrição legal de um direito conquistado historicamente e é um 

importante instrumento de luta por meio do qual é possível garantir (e lutar pela 

garantia) as condições mais propícias para a democratização da educação. Nesse 

sentido, é preciso reconhecer que a legislação possui um papel importante na luta pela 

igualdade e na redução das desigualdades históricas que assolam este país. Tais 

dispositivos ao abandonar o discurso universalista, na perspectiva da democracia racial, 

servem como meios para questionar o Estado frente às desigualdades enfrentadas pelo 

povo negro deste país e são aportes para a criação, implantação e manutenção de 

políticas afirmativas que visem a redução dessas desigualdades. 

Antes de avançar na discussão, gostaria de pontuar também, baseando-me no 

texto de Gomes (2011), que a Lei 10639/03 não pode ser vista como um favor do 

Estado para com as populações negras, nem como algo dado, uma dádiva. A lei foi uma 

conquista histórica dos movimentos sociais, do Movimento Negro, da união de diversas 

vozes e forças sociais que lutaram em torno da causa étnico-racial, ou seja, tem que ser 

encarada como fruto de intensas lutas sociais. Julgo necessário incluir esta observação 
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neste texto, pois frequentemente, mesmo no campo da educação, nos deparamos com 

argumentos calcados no “discurso universalista republicano” que tende a colocar o 

Estado de forma neutra diante das questões de desigualdade e tensões no campo das 

relações étnico-raciais. Não é raro encontrarmos esses discursos justificando que 

quando o Estado “faz para todos” está garantindo também a inclusão dos afro-

descendentes. No entanto, vários estudos nos mostram a necessidade de ações 

afirmativas que buscam construir equidade em nossa sociedade como os de Brasil 

(2005), Jeruse Romão (2005), Tatiane Cosentino Rodrigues (2003; 2005), Henriques 

(2001; 2002), Fúlvia Rosemberg (1996) dentre outros. 

Para Almeida e Sanchez (2016) a Lei 10639/03 representa uma importante 

conquista para a população negra, garantindo, ao menos na forma da lei, a efetiva 

inclusão destas populações na instituição escolar e contribui de forma direta para a 

descolonização dos currículos (GOMES, 2011) e a desconstrução da legitimação de 

preconceitos e ações discriminatórias por meio do conhecimento. Dessa forma, a lei 

engendra a possibilidade dentro do próprio discurso pedagógico cotidiano (e das 

práticas formadoras) possibilidades de construção de uma educação plural, multicultural 

e acima de tudo que respeite as diferenças fazendo delas matéria-prima para 

transformação da sociedade em que estamos inseridos. 

Contudo, reconheço, bem como Gomes (2011), que as ações a partir da lei 

carecem de um maior enraizamento para sua efetiva-ação, embora seja perceptível seu 

potencial indutor de ações e programas que valorizem a perspectiva inclusiva e garanta 

o respeito às diferenças. Não podemos, entretanto, ter uma visão ingênua e acreditar que 

as tensões presentes neste processo histórico desaparecem com a sanção da lei. A Lei 

10639/03 precisa ser compreendida no complexo quadro social sobre o qual incide, 

como apontado pela autora. Sabemos que a consolidação de uma lei se dá nas tensões, 

na disputa de lugares e poderes, sobretudo no contexto escolar. Sua efetivação, nesse 

sentido, dependerá da necessária mobilização sociedade civil afim de que seja garantido 

o direito à diversidade étnico-racial e o combate à discriminação e ao racismo como 

tratado na lei (GOMES, 2011).   

Entretanto, como já dito anteriormente, a lei representa uma conquista histórica 

do povo negro no Brasil, garantindo também o debate na sociedade brasileira, 

colocando para toda a sociedade civil, negros e brancos, a necessidade de nos 

debruçarmos sobre esta questão a fim de (re)construir a nossa sociedade, sobretudo no 
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que toca às relações étnico-raciais. Além disso, ainda apoiando-me no que nos diz 

Gomes (2011; 2012), acredito que este debate precisa ser feito sem perder de vista a 

discussão de classes e as relações desiguais de poder que estruturam a sociedade 

capitalista, sobretudo nestes tempos em que há a imposição de uma agenda neoliberal 

(inclusive para a educação) que sucateia as relações de trabalho, retirando direitos e 

explorando, de forma imoral, a classe trabalhadora deste país. 

No que tange especificamente à formação de professores/as, em relação à Lei 

10639, as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” (BRASIL, 

2004) institui a 

introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais 

da educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos 

e de suas bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, 

preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, 

diferença, multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de 

textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do 

ensino e aprendizagem da História e Cultura dos Afro-brasileiros e dos 

Africanos (BRASIL, 2004).  

 

Além disso, na Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional 

de Educação – CNE (BRASIL, 2004), que foi resultado do Parecer n°03/2004 no artigo 

1° há explicitamente quais são as obrigatoriedades aos cursos de formação de 

professores diante da Lei 10639/03: 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensino, 

que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, 

por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e 

continuada de professores.  

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação 

das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas 

que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer 

CNE/CP 3/2004.   

 

Estes dois documentos instituem, ao menos na forma de lei, as diretrizes gerais 

para a formação de professores no contexto da Lei 10639/03 e ainda prevê meios de 

avaliar os cursos de formação sob este aspecto. Entretanto, como aponta Gomes (2011, 

p. 08), o “desencadeamento desse processo não significa o seu completo enraizamento 

na prática das escolas da educação básica, na educação superior e nos processos de 

formação inicial e continuada de professores(as)”. Isso significa que entre a 
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regulamentação da lei e as mudanças efetivas em nossos cursos de formação de 

professores(as) há um árduo caminho a ser percorrido, sobretudo porque a lei suscita 

outras questões de ordem epistêmicas, políticas e culturais.  

Quase vinte anos após a promulgação da Lei 10639/03, ainda nos espanta o 

desconhecimento do que emana dessa lei por parte dos professores, como aponta o 

estudo de Rosilaine Ferreira (2018). Ainda de acordo com a autora, esse 

desconhecimento representa, em grande parte, um entrave à prática das professoras. Isso 

também se deve ao fato de que há também uma intensa resistência no enfrentamento do 

mito da democracia racial (GARCIA et al, 2012).  

Isso significa que muitos cursos de formação de professores/as ainda possuem 

um enfoque eurocêntrico, discriminando as contribuições da História e cultura africana 

e afro-brasileira para a formação dos futuros/as professores/as. Na prática, estes cursos 

contribuem para a manutenção da discriminação sobretudo quando se negam a tratar das 

questões relativas ao racismo, desse modo passam a sancionar posições 

discriminatórias. Nesse sentido, com o silêncio, contribuem com a manutenção dos 

rituais de exclusão (GOMES, 2011) nos espaços educativos. 

Tal fato demonstra a urgência e a necessidade para repensarmos a formação de 

professores/as, no que tange às questões étnico-raciais, já que 

“a abordagem das questões étnico-raciais na Educação Básica depende muito 

da formação inicial de profissionais da educação. Eles ainda precisam 

avançar para além dos discursos, ou seja, se por um lado as pesquisas 

acadêmicas em torno da questão racial e educação são necessárias, por outro 

lado precisam chegar à escola e a sala de aula, alterando antes os espaços de 

formação docente” (MONTEIRO, 2006, p. 128).   

 

A inclusão desta temática na formação de professores é um desafio também 

político, pois a Lei 10639, por meio do parecer do CNE que originou as “Diretrizes 

curriculares” que a orienta, entram em conflito com o imaginário racial, e também com 

práticas, que estão arraigados na estrutura colonialista da educação brasileira. Na 

prática, nos cotidianos escolares, nos cursos de formação há um enfrentamento pela 

ideologia do branqueamento, o mito da democracia racial, bem como as muitas formas 

de naturalização das desigualdades (GOMES, 2011). 

Por isso mesmo, esse fato aponta para a necessidade de ir além do cumprimento 

da lei nos cursos de formação de professores e professoras. É preciso que haja um 
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movimento intenso na reestruturação dos currículos, sua descolonização (GOMES, 

2012) e no interior das práticas formadoras é preciso repensar a docência, construindo 

um olhar antirracista, multicultural e aberto às diferenças. Nesse sentido, a Lei 10639/03 

passa a exigir mudanças éticas, epistemológicas além, claro, de pedagógicas.  

Para finalizar minhas observações em relação à Lei 10639/03 e a formação de 

professores/as, gostaria de trazer uma fala de Petronilha Beatriz (2007) quando aponta 

que  

a educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de cidadãos, 

mulheres e homens empenhados em promover condições de igualdade no 

exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, 

pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em 

outras palavras, persegue o objetivo precípuo de desencadear aprendizagens e 

ensinos em que se efetive participação no espaço público. Isto é, em que se 

formem homens e mulheres comprometidos com e na discussão de questões 

de interesse geral, sendo capazes de reconhecer e valorizar visões de mundo, 

experiências históricas, contribuições dos diferentes povos que têm formado 

a nação, bem como de negociar prioridades, coordenando diferentes 

interesses, propósitos, desejos, além de propor políticas que contemplem 

efetivamente a todos (p. 490).  

 

Desse modo, pensar à docência sob a ótica das relações étnico-raciais é não se 

furtar ao dever ético-político de educadores(as), pesquisadores(as) de desconstruir o 

mito da democracia racial que ainda vive nossa sociedade, bem como combater a 

discriminação e o racismo, sobretudo nos espaços educativos, formativos. Esse 

movimento exige também de nós professores/as e formadores/as atitudes que vão além 

do reconhecimento da diversidade étnico-racial. Isso implica em atitudes e ações que 

extrapolem o nível dos discursos e que produzam uma (re)ação concreta de 

descolonização de nossas práticas formadoras de professores(as), nossas leituras, nossas 

buscas epistemológicas, e, sobretudo, nas relações que estabelecemos com nossos 

educandos, os/as professores/as em formação, tendo o diálogo com o outro, marcado 

pelas diferenças, como parte fundante dessas relações.  

Por fim, gostaria de destacar, com base no que aponta Silva (2007), que, embora 

seja complexo, não é impossível (re)pensar a tarefa de tratar os processos de ensinar-

aprender em sociedades multiétnicas, como a nossa. Rosilaine Ferreira (2018) ainda 

aponta que mesmo diante de uma realidade crítica é possível, neste quadro, pensar para 

além das denúncias, no sentido freireano da palavra. É igualmente possível pensar nos 

anúncios, nas formas de construir, por meio do diálogo, um novo olhar sobre a Lei 

10639/03 no cotidiano escolar. 
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3.3.2 – Lei 13006/14: uma reflexão sobre os seus impactos e as suas possibilidades 

para a formação docente 

 

A Lei 13006/14, sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff, “acrescenta § 8º ao 

art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas 

escolas de educação básica” (BRASIL, 2014). Ela tornou obrigatória a exibição de 

filmes nacionais, como componente curricular complementar, por pelo menos duas 

horas mensais integrados à proposta pedagógica da escola.  

O projeto (PL 185/2008) que originou a lei foi apresentado em 2008, pelo então 

senador Cristovam Buarque e percorreu uma longa estrada até sua sanção. Durante este 

período, como apontam Adriana Fresquet e Migliorin (2015), o projeto esteve cercado 

de resistências, que foram desaparecendo nos últimos passos do projeto. Ainda de 

acordo com estes autores, as falas do senador, durante o processo de trâmite do projeto 

de lei, sempre apresentavam uma justificativa calcada na necessidade de apoiar a 

indústria cinematográfica nacional.  Esse discurso, de certo modo, apresentava uma 

perspectiva muito mercadológica e pouco se afinava com preocupações acerca da 

formação cultural e/ou intelectual dos estudantes brasileiros.  

A nova lei incluiu o oitavo parágrafo no artigo 26 da LDB e coloca (mais) um 

grande desafio à educação. Desafios que vão desde às questões de ordem prática como a 

viabilidade desse projeto nas escolas, incluindo aí orçamento e estruturas físicas para 

exibição dos filmes, quanto às questões relativas à formação de professores/as, 

currículo, etc. À escola cabe ainda mais desafios: lutar por recursos para estruturar essa 

nova demanda, formar os(as) professores(as) em exercício, repensar seus currículos e 

propostas pedagógicas, bem como horários, estruturas físicas e pessoal, etc. 

(FRESQUET & PAES, 2016).  

Nesse sentido, a Lei 13006/14 suscita uma série de questões e abre muitos 

debates em torno da questão da educação e sua relação com o cinema. Uma primeira 

questão a se pensar é como a inserção do cinema na escola foi feita (nos termos dessa 

lei). Em caráter de obrigatoriedade, por meio de uma lei, essa proposta é mais uma 

imposição à escola, inchada por tantas demandas inatingíveis dentro da realidade 

brasileira. A lei foi feita de modo vertical e obrigatório, sem diálogo com professores/as, 

gestores/as, sujeitos que atuam diretamente na escola.   
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Na realidade, o que houve foi a imposição à escola, aos professores e professoras 

(também aos formadores/as de professores/as) a se adequarem a mais essa demanda 

externa. Mais uma vez, de modo não inédito no âmbito da educação brasileira, é algo 

dirigido a escola sem a sua devida participação. Diante disso, “resta-nos, contudo, entrar 

na disputa, continuar nessa história, para que a Lei se realize a favor dos projetos e 

propostas de uma educação emancipatória no melhor sentido do que aprendemos com 

Freire” (TEIXEIRA et al., 2015, p. 84). 

Não posso me furtar em apontar que essa demanda possui um viés 

mercadológico e economicista marcado nas falas do então senador Cristovam Buarque, 

propositor da lei, como inclusive aponta Fresquet e Migliorin (2015). Embora houvesse 

alguma preocupação no campo pedagógico, de acordo com o senador, em seus 

discursos, era a preocupação com o “escoamento” da produção cinematográfica 

brasileira que pesava em suas justificativas para a proposição da lei. Ainda a este 

respeito Fresquet e Paes (2016) apontam que apesar de mostrar preocupação com o 

ensino de arte, e do cinema, na escola, os argumentos do senador acabavam por 

enfatizar determinadas características econômicas ao entender os alunos como 

potenciais consumidores de produtos culturais. No fundo, o que se pretendia com a lei 

era formar um público consumidor das produções nacionais.  

Mas que produções? É preciso pensar com muito cuidado acerca dessa questão, 

sobretudo quando as grandes produtoras nacionais, ligadas às redes de televisão, como a 

GLOBO Filmes, por exemplo, foram grandes entusiastas da lei e apoiavam o senador. É 

sabido que estas produtoras não tem a pretensão de produzir obras que nos permitam 

formar um olhar crítico e/ou pensar sobre a realidade. Ao contrário, fazem o que Rosália 

Duarte (2009) aponta em seu estudo quando diz que o cinema pode reproduzir padrões 

hegemônicos, estereótipos e reforçar estigmatizações sobre identidades e sujeitos, etc. A 

exemplo disto são os últimos “sucessos” de bilheteria do cinema nacional.  

Isso sinaliza, de alguma forma, que é preciso ler com muito cuidado todo o 

processo social que desencadeia uma lei como essa, sem perder de vista as disputas 

ideológicas, os jogos de interesse e as possíveis intenções de entrada no espaço escolar. 

De acordo com Inês Teixeira et al. (2015)  

“a regulamentação e a implementação de uma Lei sobre o cinema brasileiro 

são campos de disputas, não somente disputas simbólicas, mas de embates 

econômicos da indústria cultural. Há negócios financeiros nela envolvidos, 
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além de seu teor ideológico, de seus vínculos com as dinâmicas do poder 

simbólico (p. 85)”. 

Preocupa-me ainda uma questão também levantada por Fresquet e Migliorin 

(2015, p. 07) quando apontam que “a nova Lei pode também ser apenas mais uma 

forma hegemônica de dizer ao professor e à escola o que eles devem fazer, além de 

forçar o Estado a gastar com um cinema que já é financiado por ele”. Essa 

obrigatoriedade, revela mais uma vez, como as políticas públicas para a educação são 

elaboradas no Brasil, reproduzindo um certo imaginário e um modo de ação ligados à 

colonização, na ausência do diálogo. Para os autores, e eu concordo, esta é uma “ação 

desesperada” que revela uma descrença no trabalho pedagógico dos professores e da 

escola em relação ao cinema tendo que impor, obrigar, a sua presença. Revela ainda um 

completo distanciamento (e desrespeito, de certo modo) dos legisladores e do próprio 

Estado das escolas, pois sinalizam de forma escancarada um desconhecimento sobre a 

atuação e o trabalho dos professores e das professoras nesse local. Presume-se daí que o 

cinema não está nas salas de aula e assim é preciso obrigar sua presença ali.  

Além disso, a lei, feita de forma vertical, sem um franco diálogo com os 

educadores/as, fragiliza a autonomia da escola e dos educadores/as. É mais uma vez 

alguém externo, um elemento alheio à realidade escolar, dizendo o que a escola deve, 

pode, ou, como nesse caso, tem que fazer. Essa imposição e obrigatoriedade da lei 

desconsidera o caminho já trilhado pelos/as professores/as em relação a inclusão do 

cinema no espaço escolar, encerra as possibilidades de diálogo e debate com os 

educadores/as sobre esta temática e ignora as implicações concretas (e imediatas) no 

cotidiano escolar.  

Desse modo, o Estado por meio da lei, que teve efeito imediato à sua 

promulgação, lega mais uma vez à escola a responsabilidade solitária para o 

desenvolvimento de ações no âmbito do cumprimento da mesma. Na fala do senador 

Buarque, apresentada em Fresquet e Migliorin (2015, p. 07), fica, de certo modo, 

evidente que a escola terá que “achar um caminho” para lidar com essa nova realidade.  

A questão de se obrigar a presença do cinema brasileiro na escola acaba por 

desconsiderar qualquer tipo de preparação para que tal conhecimento possa 

ser debatido de maneira adequada. Essa postura impositiva incorre no risco 

da perpetuação de uma reprodução enviesada do cinema, comumente usada 

na escola (FRESQUET & PAES, 2016). 
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Nesse sentido, é pertinente pensarmos se as preocupações que motivaram a 

criação desta lei foram, de fato, as possibilidades de formação cultural, estética e ética 

dos educandos que o cinema pode proporcionar ou se foram motivações econômicas, 

visando aumentar os ganhos da indústria cinematográfica nacional, tendo na escola um 

novo “filão” de consumidores. Quando pensamos em uma lei de tamanha abrangência, 

que gera enormes desafios é preciso pensarmos criticamente a quem serve os interesses 

nela embutidos. É preciso analisar cuidadosamente o que “está por trás” de uma 

proposição (que se torna algo obrigatório) como essa. 

Qual cinema irá à escola? Como serão selecionadas as produções que vão 

compor o repertório cinematográfico dos educadores? Como serão pensadas as 

experiências que envolvam o cinema e a prática dos educadores(as)? Além disso, 

quando falamos por exemplo de temáticas como as previstas na Lei 10639/03, quais são 

as representações que entrarão na escola por meio do cinema? Como os negros e negras, 

sua cultura, seus costumes e sua religião serão representados E as mulheres? E as 

pessoas com deficiência? E os/as LGBTs??  

Pensar sobre isso é algo muitíssimo relevante, sobretudo em um contexto em que 

as religiões de matriz africana são vilipendiadas cotidianamente por organizações (como 

a Igreja Universal, por meio de programas de TV exibidos em sua emissora, a 

RECORD) que agora se fazem presentes também na produção cinematográfica 

brasileira. Sabemos que este movimento de perseguição às religiões afro-brasileiras não 

está descolado da onda de conservadorismo que se instala no Brasil e por isso mesmo é 

que precisamos pensar de que modo este cinema estará presente na escola. Não é por 

acaso que o novo governo, nos primeiros dias de 2019, tenha firmado parcerias com a 

referida emissora, alocando nisso cifras enormes do dinheiro público. 

Essas e outras questões, como também apontado nos trabalhos de Teixeira et al. 

(2014), Fresquet e Migliorin (2015), Fesquet e Paes (2016), são provocações para 

pensarmos a respeito deste processo desencadeado pela Lei 130006/14, sobretudo em 

tempos em que as “parcerias público privadas” se alastram em um governo liberal que 

se anuncia com a tomada do poder por partidos e candidatos de extrema direita. Pensar 

em como o Estado vai financiar a produção nacional e quem será os realizadores destas 

obras (e de que modos podemos resistir às imposições do mesmo) são questões 

igualmente importantes para nós educadores e educadoras, formadores/as.  
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O que nos preocupa além destas questões, além do modo vertical que a lei foi 

feita e “inserida” na escola e os possíveis interesses mercadológicos por detrás dela, são 

as condições e condicionantes que os estabelecimentos de ensino e os/as professores/as 

terão que enfrentar para a implantação dessa demanda no cotidiano escolar, nos 

currículos e na formação dos professores/as. Tem de haver, inclusive, uma preocupação 

mais concreta nesse sentido, pois é preciso que os/as professores/as estejam preparados 

para lidar com esta nova demanda.  

Nesse horizonte de muitas preocupações e incertezas temos que nos perguntar: 

Qual a preocupação com a formação destes/as educadores e educadoras? Como serão 

formados/as? Há possibilidade de construir uma formação sensível à essa temática 

diante de tantas outras demandas para/na formação docente? De que modo o cinema irá 

participar da formação destes professores?  

É importante destacar que, como aponta Adriana Fresquet e Bruno Paes (2016), 

quando pensamos nessas questões não estamos dizendo que não se pode levar o cinema 

à escola, ou inclui-lo como possibilidade formadora de nossos educadores e educandos. 

Ao contrário, com estas proposições/indagações queremos fomentar a reflexão, nos 

mais diferentes nichos e níveis da produção do conhecimento e de nossa vida cotidiana, 

em torno dessa política educacional. Quando pensamos na amplitude e alcance da lei, é 

preciso questionar. É preciso pensar nas condições concretas, estruturais, laborais, bem 

como os tempos e espaços da escola para que este projeto se torne, de fato, uma 

possibilidade real de formação cultural, ética e estética, de acesso e democratização à 

cultura, dentre outros aspectos.  

Estas questões são importantes para que possamos, de modo crítico, refletir 

sobre os impactos que uma política desse porte, na forma de uma lei, pode ter sobre a 

educação. Entretanto, há pontos que nos parecem positivos no contexto da lei e naquilo 

que ela mobiliza. Pensemos, por exemplo, na possibilidade de democratização do acesso 

ao cinema. Para muitos sujeitos a escola talvez seja (ou será?) o único espaço no qual há 

contato com uma cultura diferente daquela vinda das grandes indústrias do 

entretenimento, com produtos culturais diferentes da televisão, por exemplo. 

Obviamente que a escola tem (ou terá?) de se comprometer com a possibilidade de 

apresentar um outro cinema que não este da indústria cultural, que comum e 

cotidianamente está na vida dos/das estudantes e educadores/as. 
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Nesse sentido a escola pode ser potencialmente um espaço capaz de 

proporcionar uma experiência estética, cultural, ética aos seus educandos, e no sentido 

que emprega Fresquet e Migliorin (2015), também à comunidade. A escola, se aberta à 

comunidade, pode tornar-se um polo audiovisual naquele contexto (FRESQUET & 

MIGLIORIN, 2015).  

A Lei cria a possibilidade de a escola garantir o acesso a toda criança – e 

famílias – escolarizada ao cinema, mas, mais do que isso, a possibilidade de 

acesso a sistemas de expressão e signos, blocos de ideias e estéticas 

marginalizadas pelo mercado e pelo sistema oligopolista de exibição 

(FRESQUET & MIGLIORIN, 2015, p. 09).  

 

 Nessa perspectiva, como apresentada pelos autores, a escola pode ser o local no 

qual os educandos, e também os professores/as, experienciem o cinema também em sua 

dimensão subjetiva, de criação, de fruição. A escola pode, então, contribuir para que “a 

cultura cinematográfica no olhar produzido sobre o mundo possa reverberar e expandir-

se para fora das salas de projeção” (FRESQUET & MIGLIORIN, 2015, p. 16). 

 Outro ponto positivo que enxergo no cenário da lei é a proposição de um espaço-

tempo para que as questões cristalizadas em nossa sociedade, aparentemente tratadas 

como verdades, sejam criticadas, questionadas, como por exemplo a questão de gênero, 

sexualidade, a cultura e religião afro-brasileira, etc. Sem dúvida, em minha leitura, este 

é um ganho. De acordo com Inês Teixeira et al. (2014), o cinema nos ajuda a olhar por 

outros planos, provoca deslocamentos que nos ajudam a ver o mundo “de outro modo”. 

Entretanto, não se pode esquecer que tal ação incorre sobre os/as professores/as, 

também os/as formadores/as de professores/as, sobre os modos de construção dessa 

experiência cinematográfica e discursiva e por isso é preciso repensar os modos como 

os/as educadores/as são formados para a relação com o cinema.  

Em outras palavras, com base em Teixeira et al. (2015b), essa lei pode 

proporcionar o encontro de professores/as e educandos com um cinema desconhecido 

ou pouco conhecido por eles, muitas vezes estigmatizados, em detrimento daquelas 

produções típicas da indústria cultural e do “colonialismo hollywoodiano”. Ele pode 

então ser um espaço descolonizador. Este encontro pode representar uma oportunidade 

para que juntos pensemos sobre as questões trazidas por estes filmes, deslocando nossos 

olhares para outras “visões”, outros ângulos, outros modos de ser/estar no mundo. 

Portanto, um motor potente para gerar reflexões sobre si, sobre o outro e sobre o 

mundo, evocando-nos à alteridade como propõe Bergala (2008). Talvez esta seja 
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também uma oportunidade para a “(re)invenção do Brasil na experiência formativa dos 

estudantes” (TEIXEIRA et al, 2015, p. 41). 

As questões que trouxe até aqui com relação à Lei 13006/14 são apenas algumas 

que despontam no campo de discussões a que tem se dedicado muitos pensadores(as), 

pesquisadores(as) e cineastas. Entretanto, diante de tantas questões, é preciso, neste 

texto, fazer um recorte do tema privilegiando as questões e discussões relativas à 

formação de professores no que toca às demandas da Lei 13006/14. Nesse sentido, 

gostaria de pautar uma grande questão, mas que não se encerra nela mesma. 

A questão é que a Lei 13006/14 traz uma nova demanda para a formação de 

professores(as). Para que ela se traduza, de fato, em uma prática nos cotidianos das 

escolas, é preciso pensar na formação dos educadores, tanto a inicial quanto àquela 

dos/as colegas em exercício, que já ocupam as salas de aula. Entretanto, neste texto, 

pretendo discutir apenas a formação inicial, embora possa fazer algum apontamento 

sobre a formação dos professores já em exercício visto que os limites entre uma e outra, 

em nossa concepção, não são tão bem delineados, tendo em vista à ideia de formação 

contínua, inacabada. 

De acordo com Bergala (2008) o cinema não pode ser ensinado, por tratar-se de 

uma disposição para aprender, devagar, com um processo de imersão e experimentação 

em ambientes de fruição do cinema. Nesse sentido, não seria interessante, enquanto 

formadores/as de professores e professoras, pensarmos espaços para que os/as 

licenciandos/as convivam com o cinema, em outras dimensões para além dos objetivos 

pedagógicos, como é frequentemente utilizado? 

Freitas (2015) aponta que o cinema, no espaço escolar, pode ser uma brecha no 

cotidiano para que os sujeitos inseridos neste espaço, professores e educandos, viver o 

que Bergala (2008) vai chamar de alteridade radical. De modo semelhante ele é uma 

possibilidade potente na/para formação docente. 

Assim,  
pensar o cinema nesse sentido largo que nos traz Rancière (uma formação 

estética que proporcione a criação do novo) é o nosso desafio. Pensar o 

cinema na formação de professores como um “processo que cria o novo” 

(RANCIÈRE, 2010), como “exercício de alteridade” (BERGALA, 2008) e 

“uma forma outra de enxergar o mundo” (BENJAMIN, 1994) é o que 

desejamos (FREITAS, 2015, p. 97 – grifos da autora). 
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Desse modo, apoiando-me em Freitas (2015), Teixeira et al. (2015a; 2015b), 

acredito que aproximar o cinema da formação de professores/as exige também um outro 

olhar sobre a formação docente. O cinema, neste contexto, extrapola a condição 

pedagógica ou “didatizada” com o esvaziamento de seu sentido de obra de arte, como é 

recorrente vermos nos espaços escolares, e passa a ser um espaço-tempo para um 

encontro, uma experiência, no sentido que emprega Larrosa (2002), capaz de produzir 

deslocamentos. Desse modo, pensando na potência pedagógica desse encontro do 

cinema e a educação, como aponta Adriana Fresquet (2010). E, embora o objetivo do 

cinema não seja, primariamente, educacional, é possível aprender, desaprender e 

reaprender com ele (FRESQUET, 2010, p. 01). 

Desse modo, pensando nos sentidos que Freitas (2015) traz para a compreensão 

do cinema enquanto arte, inserida num processo social e discursivo, é possível pensar na 

formação de professores/as como um espaço que promova a experiência artística, 

cultural e estética com o cinema. Um espaço-tempo em que as relações entre cinema e 

educação sejam estreitadas promovendo experiências e encontros que sejam capazes de 

nos mover, provocar deslocamentos, que nos ajude inclusive a pensar formas de 

subverter, nos contrapor a ordem cultural hegemônica, formas de recriar e descolonizar 

a docência. 

 Para finalizar essa reflexão, gostaria de pontuar que em um primeiro plano essas 

demandas, trazidas por ambas as leis, podem parecer mais imposições verticais aos 

professores que já vivem em precárias condições de trabalho neste país, o que é 

legítimo, contudo, há que se pensar também que elas possuem potencialidades para 

discutirmos a formação docente, inclusive tratando sobre políticas públicas, 

financiamento da educação pública e a própria carreira docente na formação dos 

educadores e educadoras.  

Estes desafios também suscitam muitos debates positivos no entorno destas 

questões, tanto acerca da discussão das relações étnico-raciais no âmbito da Lei 10639, 

quanto às questões relativas ao cinema na escola. Por exemplo, a formação cultural, 

estética, ética de professores e professoras (também dos educandos na educação básica), 

e o debate sobre o acesso e democratização da cultura. Claro que falo destas potências a 

partir do ponto de vista da crítica, da reflexão contextualizada sobre as implicações 

destes dispositivos legais tendo em vistas as disputas e interesses que estão em torno 

dessas questões. 
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No entanto, estas são apenas algumas das muitas questões que cercam o debate 

da formação de professores/as. Nesse sentido, como já dito anteriormente, estas novas 

demandas nos impõem a necessidade de repensar as possibilidades de formação docente 

no Brasil dada à complexidade de nossa sociedade e política. Obviamente, há neste 

contexto muitas disputas de poder, de narrativas e o que temos observado é, muitas 

vezes, a culpabilização do professor. Tal fato deve ser pensado com cuidado para que 

não seja o professor e a professora, em suas precárias condições de trabalho e carreira, 

o/a responsável pelos problemas da educação, como é frequente observarmos em 

determinados discursos. 

Diante disso tudo o que não se pode negar é que estas novas demandas, criadas 

pelas Leis 10639/03 e 130006/14, sinalizam a necessidade de discutir e repensar a 

formação de professores/as, em seus múltiplos aspectos, incluindo aí os currículos e as 

práticas formadoras. Acrescento, por fim, que essa reflexão não pode ser feita numa 

perspectiva colonialista, vertical, com mais imposições às professoras e professores 

desde a sua formação inicial, mas é preciso, sobretudo por meio do diálogo, num 

exercício de alteridade, criar pontes entre a universidade e a escola para que juntos 

avancemos na construção de uma educação de fato emancipadora, como nos ensina 

Paulo Freire (1987; 2002; 2005). 

3.4  - O cinema para uma docência descolonizada  

 

 Pensar no cinema como formador é pensar em sua dimensão mobilizadora de 

sentidos, de deslocamentos e na possibilidade de criação, de reinvenção e releitura de si 

e do mundo, nos ajuda a olhar. Ele nos convoca à alteridade, nos interroga acerca das 

nossas verdades e das nossas construções em relação ao outro e ao mundo (TEIXEIRA 

et al., 2014). Por isso mesmo é que ele é também potência para pensarmos a 

descolonização da docência. A descolonização como já dito neste texto não busca 

apenas a “superação” do estágio de colonização, mas implica em uma posição ética, 

estética e política de comprometimento ao combate à lógica da colonialidade. Implica 

em uma forma de estar no mundo, de repensar nosso papel nas instituições e nos 

espaços em que ocupamos no complexo e tenso tecido social. 

 Exu é o signo da descolonização neste texto. É a matéria-prima da mudança em 

nossos modos de pensar, aprender e ensinar, compreender e agir. Por isso evocamos 
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Exu com suas potências disruptivas para que possamos construir um outro olhar para a 

lugar do cinema nos processos de formação docente. O cinema, no contexto dessa 

pesquisa, não está, de modo algum, vinculado a uma concepção instrumental ou 

puramente visto como criação artística. Ele é concebido a partir de sua natureza como 

produto e prática cultural e de suas potências capazes de desencadear deslocamentos, 

evocar a alteridade, construir novos sentidos sobre si e o mundo, sobre a docência e 

sobre a religiosidade afro-brasileira. Aqui ele é o sujeito que também nos interroga 

frente às nossas concepções de mundo cristalizadas pela lógica colonial. Participa 

conosco nesta encruzilhada. Dialoga diretamente conosco. 

 Em cada filme está Exu nos ensinando sobre as potências da palavra falada, 

sobre uma estética marginal, sobre outros modos de se fazer cinema, sobre as ideias 

subalternas de educação, está assentando em nós a semente da transgressão, do 

deslocamento, da esculhambação da colonialidade (RUFINO JUNIOR, 2017). Ele nos 

apresenta o gérmen da contradição como forma de pôr para fora a colonialidade que 

sustenta as nossas formas de ensinar e aprender. É Exu que fomenta em nós a 

necessidade de nos movermos, de sair “debaixo das botas da colonialidade”33.  

Por meio do cinema vamos caminhando por essa encruzilhada como quem se 

move em busca da re-descoberta de si, do outro, do mundo e dos modos de aprender e 

ensinar. Adriana Fresquet (2009) ainda aponta que o cinema, na dimensão 

descolonizadora, pode oferecer-nos outras formas de aprender a ver, de conviver e de 

ser. Assim, um cinema, pensado desde as potências descoloniais de Exu, não se encerra 

na apreciação da obra, mas reverbera para além desse momento, se estende como 

incômodo, como reflexão. Ele coloca o sujeito em conflito consigo mesmo, exige o 

pensar, exige dele a contrapalavra em um movimento dialógico, concreto. Por isso, 

nesta pesquisa, não encaramos o cinema como mero objeto de apreciação, mas também 

como aquilo que nos desloca, um sujeito que fala também nessa pesquisa, evoca-nos à 

alteridade, chama-nos à contraplavra.  

Esse movimento disruptivo, próprio de Exu, é o que me faz conceber o cinema 

como um dos elementos que pode nos ajudar a pensar a descolonização da docência. 

Quando proponho isso, não tenho a pretensão de ditar rígidos modos de pesquisar, 

                                                           
33 Essa expressão se refere à fala de Mestre Alípio, no filme “Besouro” (2009), quando diz que “A morte 

é viver debaixo da bota dos outros”. A fala de Mestre Alípio conta-nos sobre um ideal de liberdade e luta, 

de libertação da dominação, ainda que muitas vezes isso signifique “perder” a vida.  
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formar professores/as, etc. antes, porém, anuncio a possibilidade para se construir parte 

desse processo. Descolonizar à docência, na companhia do cinema, implica inclusive na 

revisão das nossas referências éticas e estéticas da sétima arte, portanto, romper com a 

hegemonia do olhar adestrado pela lógica hollywoodiana, da colonialidade cultural 

também. É buscar conhecer outros olhares e contextos cinematográficos, formas outras 

de se pensar o cinema.  

Portanto, nesse encontro com o cinema, Exu é professor (e também cineasta), é 

aquele que nos vai contando, pelas palavras e imagens, sobre as narrativas subalternas 

do mundo, dos sujeitos, do povo de santo e também da educação, das trajetórias e das 

(outras) formas de ser professor e professora. Essa é a lógica que sustenta este encontro 

com o cinema para descolonizar a docência. Primeiro, descolonizando o nosso olhar 

(FRESQUET, 2009), nossas formas de assistir cinema. Exu é definitivamente professor 

nesta pesquisa, pois é ele, na boca de cada sujeito, em cada filme, que nos vai educando 

exulicamente. Exu está na tela contando pelas palavras de Mãe Beata, de Mãe Stella, 

Egbomi Vanda Machado de Oxum, do babalorixá Manoel Papai, no canto de Mãe 

Lourdes e Mãe Luzia34, na ginga de Besouro, nas entrevistas de Eduardo Coutinho, nas 

palavras de D. Thereza, todos e todas nos ensinando outras formas de ver o mundo, 

aprender e ensinar.  

  

 

 

 

                                                           
34 Os representantes dos candomblés que aparecem em vários momentos dos círculos dialógicos, por meio 

dos filmes, pertencem a diferentes “matrizes” culturais africanas, as chamadas nações. Eles aprecem na 

perspectiva de exulizar essa narrativa, polifônica, buscando trazer outras vozes do candomblé além da 

perspectiva iorubana, ou mais conhecidamente como nação Ketu. Tento fazer esse movimento para 

ampliar as relações feitas à divindade Exu dentro do próprio candomblé, que o concebe de maneira 

diversa, como sua própria natureza. Os depoimentos desses líderes religiosos, oriundos de diversas 

correntes dentro do candomblé, evidenciam a pluralidade/diversidade de culto, mitologia, etc. dentro da 

própria religião do candomblé. Aparecem nestes filmes líderes dos candomblés de Angola (origem 

Bantu), Egbá-Nagô, Ketu e Jejê. É importante destacar isso pois a própria ideia de um candomblé único é 

uma ideia colonizada, porque reflete uma concepção de uma África única. Os/as africanos/as que 

atravessaram o Atlântico no período escravista do Brasil vieram de diversas regiões da África, sendo 

assim, cultivavam e mantiveram diferentes matrizes culturais de cultos, ritos, divindades, etc. Quando 

essas tradições são recriadas em solo brasileiro essas distinções permanecem. Dar visibilidade a essa 

diversidade de cultos dentro do candomblé é importante e necessário para alargarmos os nossos 

conhecimentos acerca da África e da nossa própria história. 
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CAPÍTULO 4 - POR ENTRE (OUTROS) CAMINHOS DA ENCRUZILHADA: 

EXU, MIKHAIL BAKHTIN E O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO  

 

Neste capítulo apresentarei as escolhas e o percurso teórico-metodológico feito 

nesta pesquisa. A opção pela abordagem histórico-cultural para a construção dessa 

pesquisa, como já dito antes, se deu necessariamente pelo reconhecimento da natureza 

criadora, falante e produtora de discursos dos sujeitos. Para isso, recorro ao pensamento 

de alguns autores desta perspectiva teórico-metodológica com destaque ao pensamento 

do filósofo da linguagem russo Mikhail Bakhtin, e alguns autores do seu círculo. Dentro 

dessa discussão pretendo ainda construir um diálogo com a cosmovisão afro-brasileira, 

com destaque ao pensamento de tradição iorubá, por meio da figura/signo de Exu, cujo 

principais atributos são a comunicação, o princípio provedor da palavra e do diálogo, da 

relação alteritária com o outro, o senhor da ordem. É na relação de elaboração-síntese, 

no diálogo entre Exu e Bakhtin que penso os caminhos e instrumentos metodológicos 

desta pesquisa.  

Uma pesquisa na encruzilhada não permite a escolha de instrumentos forjados 

na tradição colonial, monológica, emudecedora e silenciadora dos sujeitos e das 

subjetividades. Por isso, apropriando-me de algumas ideias predecessoras, como os 

círculos de cultura de Paulo Freire (1989; 2005), tento pensar uma outra forma de 

construção de dados, os chamados “círculos dialógicos”. Ao longo deste capítulo 

discutirei a sua concepção, os pressupostos teóricos que o sustentam, bem como sua 

construção e as possibilidades para a sua realização no universo dessa pesquisa.  

4.1 – Procedimentos metodológicos: uma reflexão sobre os modos de/para se 

construir os dados na pesquisa 

 

Essa pesquisa é pensada a partir da perspectiva qualitativa. Essa abordagem de 

acordo com Bernadete Gatti e Marli André (2011) contribui muito para a pesquisa em 

educação tendo em vista que ela permite compreende melhor os fenômenos da educação 

em sua especificidade. Além disso, esta abordagem permite um trabalho com a 

construção de sentidos, nas relações que são tecidas pelos sujeitos na própria cena da 

pesquisa, momento empírico da construção dos dados. Para as autoras essa abordagem 

não separa sujeito e objeto, busca intepretação, o que impõe ao pesquisador a busca de 

uma posição de não-neutralidade (GATTI & ANDRÉ, 2011).  
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“A abordagem qualitativa defende uma visão holística dos fenômenos, isto é, 

que leve em conta todos os componentes de uma situação em suas interações e 

influências recíprocas” (GATTI e ANDRÉ, 2011, p.30). Nessa abordagem, há uma 

preocupação voltada para a compreensão dos sujeitos, sendo os dados e informações 

construídas no próprio contato entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. Há um encontro 

entre sujeitos e pesquisador, portanto, o mesmo pressupõe diálogo e como nos ensina 

Bakhtin (2011), é somente na perspectiva do diálogo que se pode tecer conhecimentos 

sobre/com o “homem”, tendo em vista a sua natureza falante. Dessa reflexão, nasce os 

“círculos dialógicos” para esta pesquisa.  

 Se compreendemos a pesquisa como um encontro entre sujeitos, ela também 

pode ser vista como um elemento de transformação social, pois ela pode contribuir na 

compreensão dos fenômenos sociais e, assim, auxiliar na superação, ou minimização, 

das dicotomias que estruturam processos excludentes da sociedade capitalista tardia, no 

qual os sujeitos são transformados em objetos/coisas inclusive nos processos 

educativos. Para isso é fundamental que pensemos a experiência social, incluindo aí a 

pesquisa, a partir de uma perspectiva descolonial, numa postura ética de superação das 

dualidades coloniais que nos acorrentam.  

Por meio do diálogo a pesquisa pode contribuir para/com o resgate da 

humanidade dos sujeitos envolvidos no processo trazendo-os para um lugar de reflexão 

contextualizada no tempo-espaço histórico a sua condição de “ser”. Além de ser uma 

possibilidade para a superação de uma visão “coisificadora” dos sujeitos, infelizmente, 

ainda presente nas ciências humanas, fomentada sobretudo, por um ideal colonialista. 

Por isso, a abordagem histórico-cultural, pensada junto do pensamento afro-diaspórico 

brasileiro, foi escolhida na tentativa de compreender as questões propostas neste 

trabalho. 

Entretanto, para que esta pesquisa se concretizasse a partir de uma concepção 

descolonial, foi preciso repensar as opções metodológicas da mesma, tendo em vista 

que grande parte das formulações para construção dos dados ainda obedecem a uma 

lógica colonial. Foi preciso, de algum modo, reaprender, romper com os formalismos e 

teorizações emprestadas, nos dizeres de Antônio Candido (2000). Esse cuidado deve ser 

maior ainda quando nossos temas de pesquisa se encontram em territórios 

subalternizados pela tradição eurocêntrica colonial da academia. Por isso, precisamos, 
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enquanto pesquisadores e pesquisadoras, nos debruçarmos na reconstrução, re-leitura, 

de instrumentos metodológicos forjados no bojo das tradições coloniais academicistas.  

Quanto a isso Paulo Freire (1995, p.60) também nos provoca apontando que não 

é possível reler o mundo se não melhoramos os velhos instrumentos, se não os 

reinventamos. Assim, não podemos buscar construir uma pesquisa que se coloca na 

perspectiva da descolonização usando os mesmos caminhos metodológicos construídos 

na/pela colonialidade. É preciso exulizar o processo, no sentido de humanizar, já que do 

sagrado é Exu o mais próximo do humano, como aponta Ellen Souza (2016). Para este 

filme a câmera da colonialidade, com seus velhos modos de ver, não serve mais. O que 

desejamos é a câmera na mão de Exu, fazendo arte. 

Como pesquisadores(as) somos desafiados a humanizar o processo de pesquisa, 

a construir um olhar dialógico, capaz de conviver com as humanidades distintas dos 

sujeitos envolvidos em nossas pesquisas e ouvir sua palavra, na escuta ativa, solidária. 

Quando ouvimos o enunciado do outro, nos colocamos na direção desse outro 

(FREITAS, 2003). Isso, em minha leitura, é uma tarefa política, ética e estética, 

sobretudo em tempos em que as liberdades individuais e democráticas se encontram 

ameaçadas por um processo de precarização da liberdade e do trabalho, inclusive o 

intelectual. Exige, de antemão, uma posição de abertura, de questionamento das 

tradições impostas pelas formas coloniais, da individuação, da dissolução do coletivo.  

 Desse modo, acredito que (re)criar instrumentos, dispositivos metodológicos 

que nos auxiliem na construção de nossas pesquisas seja um caminho bastante profícuo, 

especialmente quando estes estudos estão ligados aos fenômenos educativos, de 

natureza periféricas, fora dos temas eurocentrados, como esta pesquisa que traz em sua 

gênese a contrapalavra à lógica de hierarquização dos conhecimentos, das formas de se 

construir a docência.  

Assim, como Gomez et al. (2014), acreditamos na necessidade da reconstrução 

de práticas contextualizadas para não perder os referenciais culturais da comunidade (a 

qual se encontra instalada o processo da pesquisa) e evitar assim a invasão cultural. 

Reafirmamos, portanto, sobretudo nesta pesquisa, a necessidade de repensar o quanto as 

nossas pesquisas ainda são construídas numa perspectiva de colonização do outro, de 

suas subjetividades, suas práticas e vivências. É um exercício, uma forma distinta da 

lógica colonial para pensarmos novos modos de dialogar, de entrar em contato com os 
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sujeitos da pesquisa que os respeite em sua unicidade, sua cultura e sua humanidade. É 

preciso pensar na lógica exulíca, nos novos caminhos que podem ser trilhados na 

possibilidade, no devir, na construção coletiva.  

Este processo é igualmente importante aos demais da pesquisa. Sendo assim, 

para a construção dos dados, nos encontros com os sujeitos da pesquisa, proponho os 

chamados “Círculos dialógicos” inspirados no pensamento de Mikhail Bakhtin (2011), 

sobretudo nas categorias diálogo e alteridade, além do pensamento afro-brasileiro a 

partir do signo de Exu, de suas potências, bem como do pensamento de Paulo Freire, 

quando da cria-ação dos círculos de cultura. Utilizamos também das produções de 

outros autores e autoras que pensaram os círculos de cultura em outras perspectivas, 

muitas delas recriando-os, como é o caso de Gomez (2013; 2014a, 2014b).  

4.2 – Os “círculos dialógicos” 

 

 Como dito anteriormente, não há pesquisa se não há alteridade (AMORIM, 

2011), e, para isso, é preciso reconhecer fundamentalmente a existência do outro e a 

dependência concreta do mesmo para a minha consciência-existência. Para Bakhtin 

(2011) a alteridade é definidora do humano, pois este outro é condição para sua 

concepção. Diante disso, não é possível compreender o “homem” fora das relações que 

o ligam ao outro (BRAIT, 1997).  

 Se pensamos ainda em Exu, essa perspectiva do eu-outro se reafirma. Exu, o 

quilombo moderno da ancestralidade, ensina-nos a viver também na íntima relação com 

o outro, sempre no processo de elaboração-síntese de mim, do outro e do mundo. É 

sentido próprio de Exu, a comunidade, a convivência com o outro, mas sem o 

apagamento ou sobreposição do individual. Desse modo, reconhecer que os sujeitos da 

pesquisa não são coisas a serem observadas sobre as quais o pesquisador fala 

monologicamente, mas como co-participantes, co-autores do processo de pesquisa foi o 

caminho primeiro para pensar esta possibilidade metodológica.  

Este movimento implicou necessariamente no reconhecimento das limitações da 

pesquisa, das vistas do pesquisador, uma vez que sou, enquanto pesquisador, alguém 

que está integrado no processo. Em nenhuma hipótese me enxergo como mero 

observador a fazer inferências, do exterior, dos fenômenos contemplados/vivenciados.  
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Considerar a pessoa [o outro/sua produção] investigada como sujeito implica 

compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de 

construir um conhecimento sobre sua realidade que a torna co-participante do 

processo de pesquisa. Conceber, portanto, a pesquisa nas ciências humanas a 

partir da perspectiva sócio-histórica implica compreendê-la como uma 

relação entre sujeitos possibilitada pela linguagem (FREITAS, 2003, p.29). 

 

Nesse sentido, é preciso destacar a centralidade da dimensão dialógica no 

processo de construção desse instrumento como a própria forma de compreender o 

“objeto” a que se dedica este estudo. Dialogismo e alteridade são as duas categorias 

bakhtinianas que orientam a construção do presente instrumento metodológico. Dentro 

da perspectiva histórico-cultural essas categorias assinalam e fundam de modo muito 

nítido a presença do outro nesta pesquisa, e, destaco, que não há possibilidade para um 

discurso monológico quando estamos a falar de sujeitos concretos, reais, histórico e 

produtor de enunciados. 

A apropriação/interação da/com a perspectiva bakhtiniana nos coloca diante de 

uma pesquisa que revela muito além das linhas escritas ou dos dados construídos na 

fase empírica do processo de pesquisa. Os sujeitos não são inertes no processo, por isso 

mesmo, por meio da fala dos sujeitos, dos textos produzidos por eles, é possível entrar 

em contato com um mundo subjetivo e sensível, parte do universo de cada sujeito. Isso 

nos oferece, além do texto concreto, um imenso mar de possibilidades para pensar a 

relação com os sujeitos, os modos como nos constituímos nesse processo. 

Isso demonstra um comprometimento ético-estético, também político, com 

aquilo que nos propomos a pesquisar, sobretudo com os sujeitos envolvidos, tomando a 

pesquisa como um fazer social, ato responsável, respeitando os envolvidos na cena 

dialógica da pesquisa, no momento da construção dos dados, e traçando um caminho 

conjunto na compreensão das questões focalizadas neste estudo e da própria vida. 

Assumimos, portanto, a perspectiva dialética-dialógica presente no pensamento 

de Mikhail Bakhtin, pela lógica exulíca, como parte fundante desta construção 

metodológica e, desse modo, compreendemos que o pesquisador, por meio do diálogo, 

vive a experiência ambivalente de ser autor do processo de pesquisa ao mesmo tempo 

em que experimenta o conhecimento do novo junto dos sujeitos que participam da cena 

da pesquisa (SOUZA, 2003).  

Assim compreendemos e encaramos a pesquisa como um encontro e por isso 

mesmo ela requer instrumentos que possibilitem e viabilizem esta condição, além disso, 
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ela é encruzilhada, desassossego. Exige, então, macumba. Por isso, para que possamos 

pensar o círculo como unidade de construção de saberes é preciso que recorramos à 

Exu, como senhor da palavra, do diálogo. No círculo, para exulizar o processo, a 

palavra é experimentada em sua natureza horizontal, não- hierarquizada e polifônica. De 

boca em boca Exu vai tomando cada um/a pela própria palavra e pelo discurso do outro, 

riscando à pemba35 os cruzos do discurso, tecendo os fios que desenham esta 

encruzilhada.  

 Reconheço ainda que não há como dicotomizar a prática da pesquisa do 

processo de ensino, pelo qual, numa leitura freireana, também me educo. “Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (FREIRE, 

1999, p.16). Por isso a situação de pesquisa implica necessariamente em aprendizado 

coletivo, partilha. Situação pela qual vivenciamos a experiência de ser sujeito 

interpretante da realidade que se desenha ali, ao mesmo tempo que somos sujeitos. 

Freitas (2009) também reconhece o processo de pesquisa, na perspectiva histórico-

cultural, como um espaço educativo de constituição de sujeitos, ou seja, guarda em si a 

natureza potente da (trans)formação. Desse modo, na contrapalavra, na perspectiva de 

que um texto sempre “exige” um outro texto como resposta, pela natureza responsiva do 

diálogo é que proponho um outro olhar sobre o encontro com os sujeitos da pesquisa, na 

tentativa de uma aproximação sincera e empática com os sujeitos envolvidos na 

pesquisa como um encontro dialógico, de fato. 

O grande marco dessa perspectiva metodológica que desejo (re)criar aqui é o 

diálogo e a circularidade. Por meio também dessas categorias desejo me aproximar dos 

sujeitos da pesquisa, em um processo de abertura, de troca e de reconhecimento do 

inacabamento da condição humana, da provisoriedade das nossas construções 

intelectuais. Para isso, abandono e recuso a perspectiva de que o conhecimento vem 

apenas do “pesquisador”, mas reconheço que é junto dos sujeitos da pesquisa, num 

movimento coletivo, dialético, polifônico e solidário de co-autoria, que é possível criar 

outros sentidos sobre o fenômeno vivido na cena da pesquisa. 

                                                           
35 A pemba é uma espécie de giz, geralmente composto por calcário, de várias cores, sendo o branco a cor 

mais empregada. Ela é utilizada em diversos rituais e cerimônias afro-diaspóricas com diversas 

finalidades, mas destacamos aqui a de “cruzar”, isto é, de desenhar símbolos (os pontos riscados) que 

remetem à determinada divindade. Além disso ela também possui a função de sacralizar por meio de sua 

aplicação, mais comumente em forma de pó, determinado objeto ou filho de santo.  
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A palavra círculo, do latim circulus, significa “redondeza” e isso nos remete a 

ideia de um espaço tanto físico quanto metafísico pelo qual circula, de modo igual, 

saberes, experiências, sentimentos, dores, alegrias e incômodos. Desse modo, a ideia de 

círculo nos oferece uma boa “imagem” para a idealização/realização destes encontros já 

que o círculo, experimentado em outros espaços, pode proporcionar uma maior abertura 

dos sujeitos ao processo. O círculo, além disso, pode potencializar a ideia de 

pertencimento. Acredito que ele confere aos sujeitos presentes nele autoestima, 

confiança, aconchego, solidariedade e compromisso com os outros e com as situações 

na cena dialógica em que se desenrola a pesquisa. 

O círculo pertence a Exu e acredito que ele potencializa o encontro entre os 

sujeitos da pesquisa (também com o pesquisador) e abre caminhos para um diálogo 

franco e sincero entre pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Ambos estão ali num 

momento de partilha, de re-construção mútua. Há neste espaço uma atmosfera de 

cooperação, de partilha, no qual os participantes de alguma forma podem recuperar 

laços que eventualmente tenham sido danificados e/ou ofuscados pela ideologia da 

colonialidade que acentua a individualidade, a negação do outro, o fechamento à 

diferença. Além disso, ele por resgatar a dimensão do “olho no olho”, tão raro nos dias 

de hoje, perturbado por uma avalanche tecnológica e de informações que nos vai 

acometendo e muitas vezes distanciando-nos uns dos outros, reificando as nossas 

emoções e subjetividades. 

Desse modo, considero, apoiando-me em Gomez (2013), que esta perspectiva 

metodológica, de certo modo, concretiza também uma possibilidade de intervenção, 

pois neste espaço o pesquisador está inserido numa prática dialógica produzindo junto 

com os sujeitos da pesquisa sentidos outros sobre determinado tema ali focalizado. 

Talvez este seja um outro aspecto herdado dos círculos de cultura freireanos. No círculo 

não há o que sabe mais que ensina o que sabe menos, os saberes são (com)partilhados.  

Ali há sempre mais que dois, não são só os sujeitos da pesquisa e o pesquisador, 

Exu nos vai conduzindo pelas interrogações, pelos incômodos coloniais, cobra-nos uma 

palavra ética no trato com o discurso do outro e com as diferenças. Ainda de acordo 

com Gomez (2013, p. 05) a intervenção pedagógica implica a realidade, a escuta atenta, 

a paciência, para esperar a fala, a palavra das pessoas e o registro que permita intervir 

no que fosse significativo para ambos, tendo em vista também o objeto de estudo em 

construção. 
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Por isso mesmo, acredito que este instrumento metodológico guarda, de algum 

modo, parte do pensamento freireano que diz que toda prática diferente de uma prática 

dialógica seria uma forma de violação de subjetividades e mais que isso, de colonização 

(FREIRE, 1987). Assim, a preocupação na construção destes encontros é no 

reconhecimento das subjetividades, histórias, experiências, trajetórias e culturas dos 

sujeitos que se estão na cena da pesquisa, na escuta ativa dos mesmos. Não posso pensar 

em descolonização se não priorizo antes o reconhecimento do outro como igual, se não 

os ouço, se não os tenho como autores deste processo. 

 Antes da apresentação, de fato, da proposta metodológica gostaria de acrescentar 

que nessa pesquisa, baseada também no pensamento de Bakhtin (2011), a fonte dos 

dados é sempre o texto. Por isso, como coloca Maria Teresa Freitas e Bruna Ramos 

(2010, p.9) “para compreender seu objeto – um outro sujeito – o pesquisador necessita 

compreender seu texto (...). Nesse sentido, ainda para as autoras, o texto é 

compreendido por suas falas, gestos, escritos. Assim, os encontros chamados de 

“círculos dialógicos” são espaços no qual, nessa perspectiva, devem oportunizar a 

aproximação franca com os sujeitos da pesquisa por meio de seus múltiplos textos. 

Em uma tradição acadêmica que tanto se atém a formalismos e metodologias 

ortodoxas “importadas” no bojo colonial da construção da academia brasileira e 

teorizações emprestadas (muitas vezes destacadas da nossa realidade), repensar as 

velhas formas de se fazer pesquisa e construir novos caminhos metodológicos é avançar 

na construção de uma pesquisa e universidade que de fato cumpra o seu papel social de 

servir ao seu povo. Esses caminhos devem ser pensados contextualmente para/com os 

sujeitos, como homens e mulheres latino-americanos, brasileiros com especificidade 

histórica e cultural próprias, como rotas de resistência à tradição colonial que impregna 

nossas instituições e modos de fazer pesquisa.  

Por último, gostaria de destacar que toda essa construção conjunta, coletiva, 

polifônica que tenho traçado até aqui está também naquilo que venho chamando, 

apoiando-me também no pensamento de Rufino Junior (2015; 2017), de uma “pesquisa 

na encruzilhada”. Nessa reflexão o autor anuncia a educação como um processo 

essencialmente dialógico e polifônico, pelo qual, neste caso, Exu é visto como signo 

central, aquilo que antecede e provém toda possibilidade de diálogo. Nesse sentido, as 

encruzilhadas também, como domínios de Exu, assumem um agir ético-estético a partir 

de uma resposta responsável no diálogo. 
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Não tenho como ver diferente o fenômeno educativo, e a própria pesquisa. 

Acredito que estas encruzilhadas vão nos desassossegando para engendrar em nós o 

desejo pela reinvenção, pela novidade festiva de Exu. Encruzilhadas de pesquisas, de 

ensinâncias e aprendências, processos que muitas vezes dissolvem os limites das 

definições. Acredito, assim como Freire (1999) e Freitas (2009), que a pesquisa também 

é um fenômeno educativo, de caráter de transformação mútua, um fenômeno polifônico 

e dialógico. Pesquisar é estar sempre aberto ao outro, ao diálogo e, de acordo com 

Amorim (2001), considero que o mesmo é assumir uma experiência articulada entre 

conhecimento, vida e arte.  

Desse modo, os chamados “círculos dialógicos” são parte da construção de uma 

pesquisa na encruzilhada, inscritos no processo de macumbização do conhecimento, da 

produção de outras epistemologias, desde o Sul, no qual podemos experenciar a 

construção coletiva do processo, por meio dos encontros entre sujeitos reais, concretos, 

distintos e muitas vezes antagônicos como os caminhos da própria encruzilhada. Os 

círculos dialógicos, são essencialmente espaços nos quais os sujeitos se encontram 

numa (in)tensa interação, falando de suas ideias frente a um texto (neste caso, o texto 

fílmico), de suas visões de mundos e confrontando seus pontos de vista, portanto, um 

encontro com o “seu outro”. Nesse movimento discursivo, pesquisador e sujeitos da 

pesquisa, têm possibilidades de aprendizagem, transformação e ressignificação durante 

todo o processo de pesquisa (FREITAS, 2017).  

O círculo, como alegoria para pensar a realização dos encontros, aqui também 

possui outra dimensão, quase ritualística, no sentido da cultura e religiosidade afro-

brasileira, sobretudo nas religiões e na organização dos cultos nas “Casas de Santo”. O 

círculo como signo da ancestralidade afro-brasileira, no sentido em que aponta Oliveira 

(2009), como a circularidade dos sabres, espaço da partilha do conhecimento ancestral. 

Pensando no círculo dentro da casa de santo, ele é a representação da igualdade entre os 

sujeitos que ali estão reunidos. Na roda todos os integrantes, independentes da posição 

que ocupam fora do terreiro, são iguais. No círculo, não há ninguém à frente ou atrás do 

outro, estão ao lado. Além disso, é em círculo que o povo negro, perpetuou sua história, 

cultura e religiosidade, sobretudo por meio da palavra falada, na tradição oral.  

Até hoje os cultos afro-diaspóricos, como o candomblé e a umbanda, são 

chamados de giras e/ou rodas e são realizados literalmente em círculos preservando essa 
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tradição secular. O círculo como parte da essência de Exu, como aquilo que re-vive o 

pensamento negro, afro-brasileiro, a cultura de resistência.  

Se pensarmos na forma do círculo é possível também nos lembrarmos de 

criação, gestação, ciclo, vida, útero, Oxum. Orixá da fertilidade, da riqueza, da 

prosperidade, do amor, é a senhora dona dos ventres das mulheres, da fecundidade. 

Desse modo, podemos pensar no círculo, inspirados em Oxum, como aquilo que gera, 

que dá à luz a palavra, a consciência e a outras visões de mundo. O círculo então como 

o lócus da gestação do diálogo, de onde vem a escuta atenta ao outro, bem como daquilo 

que interroga, provoca, desafia, interpela.  

Nesse sentido, expande-se o sentido do círculo, deixa de ser visto/compreendido 

como apenas uma organização espacial, mas passa também a ser signo da 

ancestralidade, da construção histórica da resistência e partilha, além de oferecer-nos a 

base para pensarmos em outros caminhos para as nossas pesquisas. Acredito que 

recorrer a estas formas de pensar o mundo é já trazer à concretude outras 

epistemologias, buscando por justiça cognitiva com o pensamento ancestral do povo 

negro desse país. 

Antes de prosseguir, ainda falando do círculo, gostaria de recorrer a uma 

imagem muito poética da peça “Besouro Cordão-de-ouro” dirigida por João das Neves, 

apresentada no 4° Festival Internacional de Arte Negra em 2007, poeticamente contada 

por Nilma Lino Gomes (2012). Nas cenas contadas pela professora em seu texto, 

podemos de novo observar a presença do círculo como elemento que de algum modo 

dialoga com a própria condição da cultura negra, afro-brasileira. Nessa disposição, 

todos ali, na roda, como iguais: a manutenção do poder e da resistência do povo negro. 

Elo. Ligação. Ancestralidade. Estão dispostos ali os sujeitos que juntos resistem ao 

racismo, ao genocídio, à intolerância e a violência religiosa. Portanto, o círculo como 

forma de se organizar para resistir, comunidade. 

A palavra, de certo modo, também tem essa dimensão cíclica, não em uma 

perspectiva de repetição, mas a palavra em sua natureza dialógica que sempre pede uma 

contrapalavra e, assim, é capaz de gerar outros sentidos. A palavra como aquilo que 

cruza todas as esferas da existência humana, da experiência social (BAKHTIN, 2006). 

A palavra cíclica como motor de produção de sentidos novos sobre aquilo que se 
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pronuncia, um ciclo responsivo, dialógico. A palavra que também é de Exu, que fala 

todas as línguas36, nos liga ao outro.   

Acredito então que estes encontros, na perspectiva do círculo, favorece a criação 

de uma relação sincera e, de certo modo, afetuosa entre os participantes (e com o 

pesquisador) o que pode possibilitar uma relação horizontal rompendo com as tradições 

coloniais de “coleta de dados” com as quais estamos já “familiarizados”, e, desse modo, 

fugindo do que Gomez (2014) chama de “colonização do outro”. Assim, o círculo, 

nesta pesquisa, foi pensado como uma forma de criar um ambiente amistoso para que os 

sujeitos da pesquisa possam se sentir abertos para o diálogo sincero entre si e como 

pesquisador. Ao contar com o pensamento de Bakhtin, fundado no princípio dialógico 

da interação entre sujeitos, e com a inspiração exulíca, esse instrumento metodológico 

busca fugir da visão doutrinária do pesquisador sobre os sujeitos e anuncia, ainda de 

modo inicial, outra possibilidade para a pesquisa em educação.  

Como já anunciado, os círculos dialógicos possuem, de certa forma, uma 

similaridade com outras técnicas de construção de dados, como os círculos de cultura e 

os grupos focais. Entretanto, destaco que os círculos dialógicos guardam 

especificidades que os diferenciam, sobretudo em suas concepções e na questão do 

tratamento ao sujeito da pesquisa. Há nos círculos dialógicos, apoiando-me em Bakhtin 

(2006; 2011) e Daluz (2012), uma centralidade na voz dos sujeitos, o fio condutor da 

pesquisa. Além disso, a lógica exulíca é quem nos permite avançar para uma 

compreensão mais humanizada dos sujeitos e de todo o processo.  

Exu é a palavra carne, carne na palavra, como nos conta um dos mitos de Ifá 

(RUFINO JUNIOR, 2017). Por isso é ele que está na boca dos sujeitos, que fala por e 

com todas as vozes. Essa centralidade pode ser notada até mesmo no modo em que os 

sujeitos da pesquisa são vistos/concebidos, como sujeitos pensantes, produtores de 

textos, encontrando-se e transformando-se pela palavra e não apenas como reprodutores 

de discursos.  

                                                           
36 A expressão, “Exu fala todas as línguas!”, é muito comum entre o povo de Santo. Neste caso, a frase 

foi dita em um encontro com o meu sacerdote, Pai Thallysson d’Ogum, quando falávamos de Exu e suas 

potências. E, nesse contexto, muitas vezes, é difícil chegar à fonte original da frase, que muitas vezes vem 

sendo repetidas a muitas gerações. Portanto, faço uso da referência oral, creditando a autoria a quem me 

disse a frase, na casa de Santo. Acredito ser necessário pontuar isso, pois a palavra oral foi/é importante 

fonte de conhecimento para esta pesquisa. Além disso, essa também é uma escolha política tendo em vista 

que julgo necessário e coerente com a perspectiva descolonial respeitar (e incluir) outras epistemologias, 

vindas das falas, tradições orais do povo de santo.  
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Nessa perspectiva, os sujeitos são vistos como a voz ativa da cena da pesquisa, 

inclusive construindo-a como coautores. Para Freitas (2009, p. 29) “considerar a pessoa 

investigada como sujeito implica compreendê-la como possuidora de uma voz 

reveladora da capacidade de construir um conhecimento sobre sua realidade que a torna 

co-participante do processo de pesquisa”. Nesse sentido, acredito que o contato direto 

com os sujeitos da pesquisa, nessa abordagem, proporciona encontros mais horizontais 

(resguardando as especificidades e responsabilidade do pesquisador) que podem ser 

capazes de revelar muito mais do processo, também formativo, na/da cena da pesquisa.  

De modo geral, os círculos dialógicos têm uma pretensão também formativa, 

visto que há neste processo possibilidades para a formação dos sujeitos que se 

dispuserem a participar da pesquisa, além de minha formação também enquanto sujeito 

e pesquisador, já que neste movimento discursivo os/as envolvidos/as se transformam, 

intercambiam saberes, se formam mutuamente (FREITAS, 2017).  

Tendo exposto isso, é preciso contar da estrutura e dinâmica dos círculos 

dialógicos. Aqui farei uma breve introdução ao tema, pois no próximo capítulo, contarei 

de modo mais detalhado como foi a realização dos mesmos. Os sujeitos participantes da 

pesquisa, nos encontros, se reuniram com os pesquisadores em uma sala, formando um 

círculo. Ali, na roda, os sujeitos conseguiam estar em contato direto entre sim e com o 

pesquisador e, desse modo, manteve-se o princípio da intimidade, do olho no olho.  

Em círculo, os sujeitos participaram ativamente das discussões podendo olhar 

um para o outro, se confrontando e, num movimento coletivo, aprenderem. De modo 

semelhante, eu, enquanto pesquisador, estive imbricado em todo esse processo, 

partilhando com eles/as os sentidos, os sentimentos, os desejos e as angústias. Por fim, 

gostaria de destacar que essa experiência foi o que definitivamente humanizou este 

processo, exulizou, de fato, esta pesquisa. No capítulo a seguir, em uma seção 

específica, descrevo de forma detalhada como foi a realização e a dinâmica dos 

encontros.  
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CAPÍTULO 05 - CAMINHANDO COM OS SUJEITOS DA PESQUISA NA 

ENCRUZILHADA 

 

Para os iorubás, a encruzilhada diz respeito ao cruzamento de dois (ou mais) 

caminhos, de dois universos, o orun e o ayê; lugar também que é, conforme já falamos 

anteriormente, a casa de Exu, dono de todos os caminhos de todas vielas, ruas, becos e 

favelas, reais ou metafóricas, metafísicas e espirituais. Por isso escolhi a encruzilhada 

como o lugar de encontro com os sujeitos e para nomear este capítulo que trata da nossa 

trajetória na pesquisa, do caminhar pela encruzilhada com os sujeitos dessa pesquisa.  

Mãe Stella de Oxóssi (2012) nos conta que a encruzilhada é um lugar de pausa, 

que leva a mudança de um estágio a outro. A encruzilhada, de acordo com a Ialorixá, é 

o lugar também em que nos livramos das negatividades em nós respingadas. É assim 

que concebemos também a encruzilhada nesse momento da pesquisa, o campo, o 

encontro com os sujeitos, buscando nos livrar da “negatividade” da colonialidade que 

nos impregna, inclusive nos modos de construir os dados.  

É na encruzilhada que nos encontramos com os nossos sujeitos, caminhamos por 

ela, habitamos nela durante alguns poucos meses. Exu foi nosso professor, falou de si, 

do mundo, de educação e docência, de cinema e nos ensinou, nos fez ver por outros 

planos. Louvo a este senhor que encaminhou minhas intenções, todos os meus 

movimentos nessa pesquisa, como um pai que ensina seu menino a aprender a ler (o 

mundo, o outro e a palavra). Por isso mesmo, não podia haver título melhor para falar 

desse processo, da realização do campo, da construção dos dados, das convivências e 

aprendências e ensinanças com os sujeitos da pesquisa.  

A encruzilhada, como venho tratando nesta pesquisa, é o palco do encontro, 

lugar da intercessão (e confronto) de pensamento e caminhos, da reinvenção dos modos 

de ver e conceber o mundo, de falar a palavra, das epistemologias. Foi na encruzilhada, 

desde a gestação dessa pesquisa, até o presente momento, que caminhamos. 

Encruzilhada como princípio da circularidade, da horizontalidade dos saberes, 

pesquisador e sujeitos da pesquisa aprendendo juntos. A encruzilhada como encontro, a 

pesquisa como encontro, encruzilhada como pesquisa e pesquisa como encruzilhada. 

Um processo que por si só anuncia a transgressão, pois não há lugar para aquele “que 
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sabe mais” ensinando para aquele “que sabe menos”, estivemos todos juntos e juntas, 

nós, uns com os outros e Exu. 

5.1 – Encontrando os sujeitos da pesquisa 

 

 A jornada dos encontros, dos círculos dialógicos, começou com a definição dos 

sujeitos de pesquisa, em definitivo, após o exame de qualificação. Inicialmente a ideia 

que tinha era propor um curso de extensão, com professores e professoras em atividade 

e em formação, ou seja, alunos da universidade e professores/as da rede pública, 

contemplando um maior número de pessoas possível. Entretanto, diante dos 

atravessamentos cotidianos e limites da pesquisa, nós decidimos repensar essa opção, e, 

também a partir das proposições metodológicas, escolhemos trabalhar apenas com os 

estudantes das licenciaturas da UFSJ, independente do período em que se encontravam 

no curso. Esse processo foi muito interessante, pois delimitar as fronteiras de alcance de 

nossas pesquisas, ter consciência de nossos limites e possibilidades faz parte de um ato 

ético na pesquisa em ciências humanas. Cientes desses fatos, resistimos às imposições 

produtivistas que visam valorizar pesquisas com números, com quantidades e 

espetacularização de resultados “magníficos”.  

Tendo definido isto, após alguns encontros com a minha orientadora para 

planejarmos as ações desta fase da pesquisa, as orientações para o campo, construí, de 

fato, uma proposta sistemática para encontrar os sujeitos de pesquisa. Definimos, então, 

um número que julgamos suficiente para a pesquisa. Optamos por um número mínimo 

de vinte e dois sujeitos, garantindo assim uma representatividade dos cursos de 

licenciatura da UFSJ (Química, Física, Matemática, Biologia, História, Geografia, 

Filosofia, Letras, Pedagogia, Música e Teatro), contando com mais ou menos dois/duas 

estudantes por curso.  

Após esta etapa elaborei um convite apresentando a pesquisa e propondo o que 

chamei de “Círculo de formação”37 para os licenciandos e fiz a divulgação do mesmo 

                                                           
37 É preciso fazer um apontamento acerca da escolha do nome “círculo de formação” no processo de 

divulgação da proposta de formação, para o campo de pesquisa. Na realidade o “círculo de formação” é a 

mesma coisa que o círculo dialógico, da proposição metodológica, desta pesquisa, contudo optei por não 

usar esta expressão (círculo dialógico) com receio de que os sujeitos pudessem ter alguma dificuldade 

para compreensão da proposta e isso acarretasse um desinteresse pela pesquisa. Por isso deixei claro, nos 

termos do título da proposta, que haveria um processo de formação. Isso foi uma estratégia de 

comunicação com os licenciandos que posteriormente passaram ser meus sujeitos de pesquisa. De 

nenhum modo houve a intenção em apresentar uma dicotomia entre aquilo que anuncio como “círculo 
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espalhando cartazes pelos três câmpus da UFSJ na cidade de São João Del Rei (Santo 

Antônio, Dom Bosco e Tancredo Neves). Na ocasião distribui panfletos semelhantes ao 

cartaz de divulgação enquanto abordava os/as estudantes nos câmpus. No Campus Dom 

Bosco, no qual se encontra os cursos de Ciências Humanas e da Natureza, houve ainda 

um contato maior com os/as estudantes. Nesse campus pude visitar as salas de aula de 

quase todos os períodos dos cursos de Pedagogia e Letras, além do curso de História. 

Além destas estratégias ainda utilizei as redes sociais para divulgar a proposta. 

Fui em cada grupo da rede social “facebook”, no qual os alunos/as estão reunidos por 

curso e um grupo geral com todos os cursos da universidade, fazendo um movimento de 

divulgação semelhante ao anterior. De algum modo esta estratégia foi a que mais 

alcançou sujeitos. O convite era acompanhado de um texto no qual explicava os 

objetivos da pesquisa, as possibilidades de formação da mesma para eles/elas enquanto 

licenciandos e dava as instruções para quem desejasse participar do “círculo de 

formação”.  

Durante mais ou menos quinze dias recebi as inscrições dos/das interessados/as e 

após esse período, já com os participantes inscritos, foi possível organizar as atividades 

do campo e os círculos dialógicos. Ao todo foram quatorze inscritos das áreas de 

Geografia, História, Letras, Pedagogia e Filosofia. Com essas informações à mão 

podemos então planejar as estruturas dos encontros, como seriam realizados e buscamos 

um espaço no qual o círculo pudesse, de fato, ser formado tendo em vista a sua 

imprescindível construção, já que este, nesta pesquisa, é um dos pressupostos teórico-

metodológicos que nos ajuda a compreender as nossas questões da pesquisa.  

Tendo planejado os encontros, sua organização e dinâmica damos início ao 

processo de formação/construção dos dados. É preciso destacar que durante todo esse 

processo tive o apoio de um “pesquisador auxiliar” que me deu todo suporte 

necessário, possibilitando o desenvolvimento da pesquisa com maior fluidez e com 

menos “problemas” possíveis. O pesquisador auxiliar, aluno do curso de pedagogia da 

UFSJ, foi convidado por mim, tendo em vista a sua atuação no curso e sua ligação com 

o tema cinema e educação. Acredito que esta foi uma oportunidade ímpar para que 

aprendêssemos um com o outro e pudéssemos construir uma pesquisa coletiva e 

horizontal, fortalecendo, na prática, aquilo que tenho defendido nestas linhas.  

                                                                                                                                                                          
dialógico”, na teoria, e do que realizei no círculo de formação. Reafirmo, esta foi uma escolha para 

favorecer a comunicação para com os licenciandos.  
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5.2 – Estrutura e dinâmica dos círculos dialógicos 

 

Conforme já dito anteriormente o círculo dialógico foi pensado para contemplar 

as questões feitas nesta pesquisa com o intuito de trazer os sujeitos para o centro do 

processo. Os círculos aconteceram nas instalações do Departamento de Ciências da 

Educação da UFSJ, em uma sala multiuso equipada para a exibição dos filmes. Para 

isso contamos com uma estrutura física relativamente boa; a sala possuía equipamentos 

necessários para a exibição dos filmes, como espaço necessário para a formação dos 

círculos, cortinas para criar uma melhor ambientação, tela de projeção e projetor digital 

para a exibição dos filmes, etc. A experiência estética, a fruição do cinema, depende 

destes elementos, uma vez que estes são elementos indispensáveis para a uma 

satisfatória experiência cinematográfica.  

Os nossos encontros foram realizados em um período de sete semanas, sendo um 

encontro semanal com duração de duas horas cada. Os encontros basicamente se 

dividiam em dois grandes momentos: o primeiro, não qual nós assistíamos ao filme (ou 

aos filmes, caso fossem curta-metragem) escolhido para cada encontro; o segundo, era o 

momento da formação do círculo para a discussão.  Em círculo, os sujeitos e o 

pesquisador se colocavam no processo de discussão da obra e das questões que a mesma 

levantava, além daquelas trazidas pelos sujeitos. Estes dois momentos não tiveram, 

necessariamente, a mesma duração, tendo em vista que alguns filmes eram maiores e/ou 

exigiam um determinado distanciamento dos sujeitos, para melhor compreensão dos 

mesmos. Frequentemente as discussões se alongavam mais que a duração do filme.  

De modo geral considero que essa estrutura foi bastante funcional, 

contemplando as proposições e intenções desta pesquisa. Entretanto, o tempo, algumas 

vezes, nos pareceu pouco. Isso nos faz inclusive refletir sobre as possibilidades de 

construir uma pesquisa substancial em um tempo de urgências e de compressão do 

mesmo, operando pela/na lógica produtivista do mercado. Não posso me furtar em dizer 

que, se desejamos a descolonização, é preciso também repensarmos essas questões do 

tempo, das urgências na pesquisa em educação, nos cursos de pós-graduação. 

Sobretudo, se compreendemos que nossos objetos de estudos não são fixos, ou mudos. 

Todos os nossos encontros foram gravados em áudio e vídeo para que eu 

pudesse apreender com maior propriedade as falas, os gestos e contextos durante a 

realização dos círculos. Considero que estes elementos enriquecem a nossa 
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compreensão acerca de todo o processo, bem como dos discursos dos sujeitos, uma vez 

que o corpo e suas expressões também compõem a linguagem, faz parte dos discursos 

produzidos por estes sujeitos. Não se separa a linguagem do corpo do sujeito, como nos 

ensina Bakhtin (2011), nós somos a palavra, o discurso encarnado. Todos os registros, 

além das gravações, como as notas de campo, as anotações que fiz durante o processo 

de construção da pesquisa, são fontes muito ricas para as análises que realizei nesta 

pesquisa.    

 De início propus uma espécie de “caderno de memórias” no qual os sujeitos 

anotavam suas impressões, sensações, incômodos durante o processo, entretanto isso 

não foi possível. Os sujeitos, não se envolveram com esta proposição, o que, já adianto, 

não acarretou prejuízos ao processo, tampouco às análises que realizei. Basicamente a 

estrutura dos círculos foi essa. A sua riqueza não está na estrutura, relativamente 

simples, mas sim no processo que se ele permitiu desenrolar, nas relações que ele 

permitiu serem construídas e na possibilidade dos deslocamentos e aprendizagens. 

5.3 – A realização dos “círculos dialógicos” 

 

A realização dos círculos dialógicos foi baseada em três grandes eixos e que, na 

prática, se constituíram em três grandes blocos, a saber: “Cinema e formação 

docente”; “Olhando para o outro: o povo negro na sociedade brasileira” e 

“Cultura afro-brasileira e formação docente”. Esta divisão foi pensada na tentativa 

de contemplar as questões, ou aquelas possíveis, que gostaríamos de pensar nesta 

pesquisa junto com os sujeitos. Considero que essa divisão foi uma estratégia bastante 

fértil, tendo em vista a infinidade de questões que brotava a cada encontro. Foi uma 

imersão incrível e a cada nova questão, principalmente vinda dos sujeitos, a pesquisa 

ganhava mais corpo, entretanto manter estas questões-guias foi interessante para a 

avalição de todo este processo. No início de cada encontro eu apresentei cada tema e 

disse rapidamente das intenções dos mesmos. Embora eu tivesse questões chaves para 

cada encontro, não fiz necessariamente um roteiro de perguntas para os sujeitos, muitas 

questões foram constituídas ali também, no encontro com os sujeitos, a partir de seus 

enunciados. Muitas eram trazidas pelos próprios sujeitos, suscitadas, inclusive, pelo 

filme assistido e pela discussão que estávamos fazendo na ocasião.  
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Na realização dos encontros levei os temas que deseja investigar na pesquisa 

tendo em vista a minha questão de pesquisa: “Quais os sentidos construídos pelos 

licenciandos/as, por meio do encontro com o cinema, sobre as temáticas das 

relações étnico-raciais e das religiões afro-brasileiras e sobre a relação destas com 

a docência?”  

Quanto às obras fílmicas que foram exibidas nos encontros, selecionamos 

aquelas que dialogavam com os temas propostos. Foram nove filmes, incluindo 

produções de curtas, média e longa metragem, todas brasileiras. Essa foi uma escolha 

acertada política e ideologicamente, buscando também conhecer uma outra estética, 

outros olhares do cinema, tentando olhar de um modo descolonizador para a sétima arte.  

Quanto ao número de participantes e a participação dos mesmos na pesquisa, 

devo já adiantar que não alcançamos o “número pretendido” inicialmente, que era de 

vinte e dois sujeitos. Começamos a pesquisa com catorze sujeitos inscritos para a 

participar do “círculo de formação”, entretanto apenas dez compareceram ao primeiro 

encontro. Ao longo da pesquisa a maioria dos sujeitos desistiram, por diversos motivos, 

entretanto os mais recorrentes, que ouvimos, eram a quantidade de tarefas ligadas à 

graduação e a “falta de tempo” que o curso ocasionava. Foi possível identificar nas falas 

dos estudantes que justificavam a desistência um certo pesar por ter de abrir mão de um 

espaço de formação em detrimento do outro. Isso demonstra também a necessidade de 

repesarmos os currículos das licenciaturas de modo a fazer valer as determinações da 

Lei 10639/03. 

Foram quatro sujeitos que permaneceram na pesquisa e, desses quatros sujeitos, 

apenas dois estiveram presentes em todos os sete encontros. Os outros tiveram pelo 

menos uma ausência nos encontros. Teve ainda duas participantes que participaram de 

modo esporádico. De alguma forma, essa situação retrata o que traz o estudo de Gatti 

(2010) quando fala de uma formação docente fragmentada e que privilegia os 

conhecimentos específicos de cada área em detrimento da formação docente.  

No primeiro bloco, “Cinema e formação docente”, realizamos apenas um 

encontro, porém a discussão do filme se estendeu até o segundo, tomando um pouco do 

tempo deste. Neste encontro participaram estudantes dos cursos de Pedagogia, 

Geografia, Letras e História. Na ocasião, assistimos ao documentário “Santo Forte” 

(1997) de Eduardo Coutinho. Neste primeiro bloco foi o momento de conhecer os 
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sujeitos, explicar sobre a proposta da pesquisa e da formação que estava sendo proposta 

e realizar uma “sondagem” acerca dos conhecimentos dos/as licenciandos/as sobre o 

cinema, a relação que tinham com os filmes, suas experiências, memórias e sentidos 

com os filmes e a relação (que eles enxergam) de todo esse processo com sua formação 

docente. Durante esta fase da pesquisa busquei também proporcionar uma aproximação 

dos/as licenciandos/as com a linguagem cinematográfica, trazer um pouco da discussão 

da produção dos filmes, falar do cinema nacional e conversar sobre as possibilidades 

entre cinema e docência, dentre outros aspectos.  

Neste encontro, como já dito anteriormente, propus aos participantes o “caderno 

de memórias”, que deveria ser escrito ao final de cada encontro. Nesse “caderno” cada 

um escreveria, de forma livre, suas impressões, experiências, incômodos, desejos e 

sentidos que teceram durante aquele encontro. Estes registros poderiam ter sido fontes 

de reflexões e análises, entretanto, isso não aconteceu, já que não houve adesão dos 

sujeitos a essa prática. Embora isso tenha ocorrido, não houve prejuízos para o 

processo. 

Na cena da pesquisa me esforcei para que os sujeitos se sentissem confortáveis 

para que o clima durante os nossos encontros fosse o mais amistoso possível, 

considerando todas as “interferências” que a presença do pesquisador e das câmeras 

podem causar nos sujeitos. Contudo, foi possível notar uma certa timidez por parte 

dos/as participantes. Acredito que isso é natural considerando que ali se deva o nosso 

primeiro contato. Por isso mesmo, no papel de pesquisador, tentei fazer do círculo, de 

fato, um espaço de partilha de saberes, tentando construir uma discussão horizontal no 

qual a palavra de cada um fosse igual e atentamente ouvida.  

Ao final do primeiro encontro apresentei também um questionário aos 

participantes pedindo que os mesmos respondessem em momento oportuno e o 

devolvesse no próximo encontro. O objetivo deste questionário foi conhecer os sujeitos, 

traçar um perfil dos mesmos. As informações oriundas deste questionário serão 

apresentadas no próximo capítulo.  

No segundo bloco, “Olhando para o outro: o povo negro na sociedade 

brasileira”, escolhi o curta-metragem “Alma no olho” (1973) de Zózimo Bulbul e o 

longa “A negação do Brasil” (2000) de Joel Zito Araújo. Para além de apresentar uma 

estética negra, propus estas obras também como forma de provocar uma reflexão sobre 
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a presença dos/das negros/negras em nossa sociedade. O objetivo com a exibição destas 

obras foi problematizar as representações, estereótipos e “caricaturas” do povo negro ao 

longo da história em produções do audiovisual brasileiro. Neste bloco foram realizados 

dois encontros, um com cada filme, além da exibição do documentário “Tributo a 

Zózimo Bulbul” (Filó Filho, 2013), no primeiro encontro, sobre a vida e obra do 

cineasta que é considerado pai do cinema negro brasileiro. 

No círculo, levantamos questões, a partir da experiência fílmica e da memória de 

cada um, ligadas à presença/ausência do/a negro/a na sociedade e as marcas da 

colonização, tentando compreender também como olhamos para este “outro”. Algumas 

questões que discutimos foram: Quais são as imagens do negro que povoam o nosso 

imaginário social? Como os negros foram/são retratados na história do cinema e da 

televisão? De que modo é retratada a cultura e religiosidade afro-brasileira nessas 

produções?  

Considero que este segundo círculo talvez tenha sido o primeiro momento 

intenso, de fato, dessa fase da pesquisa, pois alguns sujeitos participantes negros e 

negras se colocaram de maneira muito intensa, uma vez que a temática do filme os 

tocava de modo particular. Essa experiência foi muito intensa e nos deslocou para um 

outro lugar de reflexão. Tal fato me levou a incluir o meu “pesquisador auxiliar” como 

sujeito de pesquisa, pois ele decidiu “sair de trás das câmeras”. Ele se manifestou 

objetivamente expondo o desejo de participar da pesquisa também nessa condição, 

como sujeito da pesquisa, sob a justificativa de que essa temática lhe dizia respeito e 

que não podia ficar apenas “atrás das câmeras”, “que precisava falar”. Diante da voz de 

um sujeito legítimo não me opus em nenhum momento a isso. Creio que este fato é 

encruzilhada, movimento, deslocamento, Exu. A lógica exulíca, da humanização dos 

processos, da inauguração da pertença, do desbravamento de outros caminhos internos.  

No terceiro bloco, “Cultura afro-brasileira e formação docente”, foram 

realizados três encontros, com quatro filmes distintos. No primeiro encontro assistimos 

a dois documentários “A boca do mundo: Exu no Candomblé” (2009) de Eliane Coster 

e “Exu além do bem e do mal” (2012) de Werner Salles Bagetti. Foram nestes círculos 

que efetivamente falamos de Exu. Considero que este bloco foi a aula magna deste 

senhor, no qual, por muitas outras bocas, Exu se apresentou a cada um dos sujeitos, e, 

mais uma vez, a mim. Foram momentos intensos de aprendizagem e partilha, no qual 
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pudemos ouvir, por meio de cada filme, a voz de Exu nos ensinando, nos incomodando, 

movendo, deslocando.  

Além disso, no segundo círculo deste bloco, falamos de um elemento central 

para pensarmos a descolonização da docência, mais uma parte deste grande ebó 

epistemológico, que é a ancestralidade. No documentário “Do que aprendi com as 

minhas mais velhas” (2017), de Fernanda Júlia Onisajé e Susan Kalik, aprendemos 

sobre as relações de ancestralidade na tradição afro-brasileira, sobretudo no candomblé, 

e como isso se transforma em processos educativos, educa-ação. Exu é o elo que nos 

liga com os antepassados quando nos ensina sobre a circularidade do tempo e da 

novidade, dos recomeços. Desse modo, pela lógica exulíca, fomos aprendendo um 

pouco mais sobre como estes elementos podem nos ensinar a olhar para a prática 

docente, para outras possibilidades de ser/formar professores e professoras. 

No último círculo deste bloco assistimos ao longa “Besouro” (2009) de João 

Tikhomiroff e foi particularmente difícil. O contexto em que o filme foi exibido e que 

nos encontramos era tenso, difícil, sobretudo porque estávamos emocionalmente 

mexidos, angustiados com as incertezas que se anunciavam com a eleição do candidato 

de extrema direita, pondo em risco as nossas garantias democráticas e a nossa liberdade. 

O filme conta a história do capoeirista Besouro cujo mestre fora assassinado em 

uma emboscada feito pelo coronel branco, “dono da cidade”. A história se passa no 

recôncavo baiano, na década de 1930, no contexto recém-“abolição” da escravidão. O 

mestre de capoeira Alípio, era líder de seu povo e representava a resistência negra aos 

maus tratos e à discriminação dos senhores de engenho da cidade e foi assassinado pelo 

“senhor branco”. Mestre Alípio foi morto por ser negro, por ser resistência. Em uma 

infeliz coincidência, o roteiro do filme quase se repete com a morte de Mestre Moa do 

Katendê, assassinado em 2018, na ocasião das eleições presidenciais, a facadas em um 

ato de intolerância, racismo e violência.  

A história de Alípio e Moa se confundem. No círculo o depoimento de uma 

participante negra nos comove quando fala sobre o episódio e, de algum modo, nos 

permite tentar compreender, num movimento de alteridade e empatia, a dor de ver seu 

povo ser assassinado por séculos. Nas palavras da participante, podemos sentir o quanto 

isso foi um processo intenso: 
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Valdina: Chega até ser engraçado... porque o filme... eu não sei 

se você já tinha pensado nisso a mais tempo ou se ele foi 

introduzido em sua lista recente (se dirigindo ao pesquisador), 

porque ele cultua a ancestralidade num momento com um 

exemplo real que é o assassinato do Mestre Moa (voz 

embargada de emoção). Eu fui assistindo, eu fui vendo... Na 

hora que você falou que ia ser "Besouro" eu pensei "nossa, hoje 

vai ser um dia difícil de assistir.  

 

Com um roteiro mais que atual, o filme instantaneamente nos leva a relembrar 

Mestre Moa, seu legado e também sua dor, sua voz sendo silenciada pela violência e 

intolerância. Estávamos todos especialmente emocionados, tocados. Talvez tenha sido 

este o ponto mais alto dessa pesquisa, sobretudo se pensamos em alteridade, em 

empatia, em compartilhar a existência com o outro. 

A partir dos filmes, nos círculos, nós buscamos refletir também sobre as 

relações/sentidos que cada um estabelece entre a discussão da religiosidade afro-

brasileira e a formação docente. Foram feitas discussões acerca da religiosidade afro-

brasileira e das figuras míticas deste universo, sobretudo Exu, e discutimos como estes 

temas podem se relacionar com a prática docente, tendo em vista também a Lei 

10639/03. Desse modo, o objetivo deste bloco foi também pensar, coletivamente, como 

estas obras nos ajudam a ver as religiões afro-brasileiras e como elas nos deslocam (se, 

de fato, deslocam) da visão hegemônica sobre elas. Pudemos ainda discutir sobre as 

possibilidades de aprendizagem com o pensamento e a visão afro-brasileira. 

Além disso, neste bloco, busquei também proporcionar o encontro dos sujeitos 

com um audiovisual distinto, com produções independentes, realizadas fora dos grandes 

círculos de produção. Falamos sobre as diferenças entre um documentário e um longa-

metragem, propondo assim uma reflexão também sobre a linguagem e a estética dessas 

produções.  

No último círculo, nosso sétimo encontro, pudemos refletir coletivamente sobre 

como este processo nos (trans)formou, afetou, ensinou, moveu. Participaram deste 

encontro apenas dois sujeitos, presencialmente. Entretanto, as duas outras participantes 

enviaram seus depoimentos em forma de texto e áudio, uma vez que não puderam 

comparecer ao encontro. O encontro foi bastante sensível, cheio de emoção, partilha e 

trocas. Este círculo encerrava, ainda que momentaneamente, uma fase da nossa 

formação, com estes sujeitos. Na ocasião celebramos a oportunidade de falar de Exu, 
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das religiões de matriz africana, da cultura afro-brasileira, do cinema e de aprender com 

tudo isso.  

Diante disso tudo, fica evidente o quanto esse processo nos moveu enquanto 

sujeitos humanos, enquanto professores e professoras. Nos mostrou as possibilidades de 

form-ação, de resistência mesmo diante de um cenário desanimador, como é o momento 

político que temos vivido. Celebramos juntos também a oportunidade de aprender sobre 

ancestralidade, sobre as possibilidades de ser professor e professora a partir de outras 

visões e compreensões de mundo.  

Outro aspecto a ser destacado é como o cinema nos permitiu encontrar mundos 

distintos dos nossos, nos ofereceu experiências únicas para formação da nossa docência. 

Ele nos possibilitou a mobilização de tantas memórias, tantos afetos, nos levou a olhar 

para questões que nos pareciam “normais”, nos permitiu a pergunta, a indagação, tudo 

isso pela via da sensibilidade, pelo prazer de estar diante de uma obra tão bonita quanto 

o cinema. Uma experiência única que nos cativou desde o início.  
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CAPÍTULO 06 – UM EBÓ EPISTEMOLÓGICO: A ANÁLISE DOS DADOS 

  

Esta pesquisa foi construída a partir da lógica exulíca, da circularidade e da 

perspectiva dialógica de Mikhail Bakhtin, e, nesse sentido, a análise que apresento aqui 

também foi. Oriento-me então, como pontua Silveira e Axt (2015), para um ato de 

pesquisa (e análise) aberto ao devir, à criação, à produção de sentidos, sem deixar de 

realizar um acabamento ético que conduza à produção do conhecimento e de novas 

formas de interpretar o mundo.  

Como pesquisador implicado no campo, no momento da construção dos dados, 

anuncio que a produção de determinados acabamentos que realizo aqui, no texto da 

pesquisa, é fruto de uma interpretação empática, dialógica e que foge da concepção 

reducionista de causa e efeito dos dados do campo. Mais que isso, a compreensão e 

intepretação dos dados se dá no exercício ético do trato com a palavra do outro, não me 

“retirando” do processo, mas me colocando também como sujeito do mesmo.  

A partir das potências de Exu, da lógica exulíca e do pensamento de Bakhtin 

pretendo pensar a vida como um evento movente, a realidade como um processo de 

devir, constante movimento. E, nesse sentido, não posso realizar uma análise que 

apenas “recorta” episódios do fenômeno vivido no processo de construção dos dados, 

fragmenta-os e os fixa para então analisar, de modo igualmente inerte. Ainda que 

estabeleça certos pontos de partida, fazendo a descrição dos episódios analisados, e, os 

elencando em categorias, isso não significa compartimentalização, fragmentação. As 

categorias apresentadas aqui são, na verdade, alongamentos do processo dialógico do 

campo. Elas não são um destacamento do con(texto) para a interpretação/ compreensão 

dos dados. 

Se Exu é o dono do movimento, da palavra dinâmica não posso pensar uma 

forma de analisar os dados desta pesquisa que não seja também no movimento, na 

encruzilhada. Por isso, proponho uma análise também na encruzilhada tendo-a como 

referência, como o lugar do devir, da possibilidade, da abertura para a produção de 

sentidos. Assim, a análise aqui é pensada a partir destas potências, do diálogo, da 

empatia, da abertura e do movimento. 
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Mantendo-me coerente com as opções teórico-filosóficas que tenho feito até 

aqui, não farei então uma separação entre a apresentação dos dados e a análise deles. Ao 

contrário, como já dito, faço esse movimento como um continuum. Por isso à medida 

em que falo dos dados, dos enunciados produzidos na cena da pesquisa, dos episódios 

de fala, dos encontros com os sujeitos, de alguma forma, já estou realizando a análise, é 

um movimento dialético, na encruzilhada.  

É preciso destacar o lugar do sujeito também aqui nas análises feitas. Os sujeitos 

e seus enunciados constituem parte central desta pesquisa, portanto, eles ganham uma 

centralidade também nesta etapa do processo. O conjunto de enunciados produzidos por 

eles é aquilo que constitui o corpus de dados que foram analisados. Os dados foram 

construídos a partir de diversos instrumentos, mas o texto, o conjunto de enunciados, 

constitui a matéria-prima central desta análise.  

Além das notas e do caderno de campo produzidos ao longo do processo de 

pesquisa, foram analisadas também as gravações, em áudio vídeo. As imagens 

constituem importantes elementos na construção de sentidos, por isso também a decisão 

de recorrer a elas nessa pesquisa, abandonando o sentido de ilustração das mesmas. As 

imagens devem ser lidas também, não somente vistas, pois são capazes de trazer textos 

e contextos. Desse modo, trabalhando com uma noção ampliada de discurso, as imagens 

podem revelar sentidos múltiplos, outras formas que participam do diálogo, como os 

gestos e as entoações. O corpo, assume aqui, então, como um universo semiótico, já 

que, como nos ensina Bakhtin, participamos do diálogo com o corpo todo. É desse lugar 

também que partimos para pensar esta análise.  

Após uma leitura atenta das descrições dos círculos dialógicos e das transcrições 

das falas dos participantes, tive uma visão global de todo o processo, retomando 

inclusive questões pensadas no início dessa pesquisa. Esse movimento me permitiu 

compreender o processo de pesquisa, do campo e também identificar as categorias que 

emergiram da fala dos sujeitos. Nesse sentido, elaborei caminhos para esta análise que, 

em certa medida, revela o processo experimentado durante esta pesquisa. 

Inicialmente, então, trago os sujeitos, meus companheiros de pesquisa que 

caminharam comigo por esta encruzilhada e traço um perfil dos mesmos. Nesse 

movimento elejo alguns pontos para a análise, discutindo os dados que apareceram a 

partir do questionário proposto aos sujeitos. Em seguida, apresento as minhas 
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impressões acerca do processo vivenciado como pesquisador implicado no processo, 

como alguém que esteve ao lado dos sujeitos, na troca e na partilha, não apenas como 

alguém que observava de longe a cena da pesquisa.  

Na sequência apresento uma análise das potências do círculo, da roda, em 

relação à forma e função do mesmo, enquanto um espaço para formação e também 

como instrumento metodológico. Por fim, apresento a análise do processo nos círculos 

dialógicos. Para isso, buscarei identificar e formular categorias por meio de unidades de 

sentido. Isso significa que as categorias foram criadas a partir da similaridade nos 

enunciados dos sujeitos. Adotarei como estratégia de análise a compreensão qualitativa 

das categorias emergentes, formuladas a partir das gravações, descrições dos encontros 

e transcrições das falas dos sujeitos.  

Por fim, gostaria de destacar que as minhas impressões, descrições e 

interpretações dos encontros são uma dentre as várias interpretações possíveis. Não 

poderia escrever um texto falando de Exu, de movimento, de dinamicidade, ruptura e ao 

mesmo tempo crer em minha leitura como sendo única, encerrada. Nosso discurso está 

impregnado de nossas ideologias, convicções políticas, modos de conceber e ver o 

mundo, portanto, é ilusão crer que há aqui neutralidade. 

6.1 – Os sujeitos da pesquisa e suas relações com o cinema e as questões étnico-

raciais 

 

 Para que pudesse conhecer melhor os sujeitos desta pesquisa, utilizei um 

questionário. Para Gil (1999) o questionário nos permite conhecer crenças, valores, 

experiências, interesses e sentimentos dos sujeitos da pesquisa O questionário com 

caráter exploratório, teve o objetivo de conhecer as relações dos sujeitos com o cinema 

e as relações étnico-raciais. Assim, tendo em vista este objetivo, elaborei o questionário 

a partir de três eixos, digamos assim. O primeiro foi a relação do sujeito com o cinema, 

o segundo a relação com as religiões de matriz africana e o terceiro como eles enxergam 

tudo isso na docência, em sua formação. A partir deste questionário traço um perfil dos 

sujeitos buscando ampliar a nossa compreensão sobre eles, inseridos na pesquisa.  

Antes de prosseguir é preciso pontuar que dos dez sujeitos que compareceram ao 

primeiro encontro, ocasião em que foi entregue os questionários, apenas seis o 

devolveram respondido. Dos seis sujeitos que devolveram o questionário apenas quatro 
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permaneceram na pesquisa. Dois destes quatro sujeitos tiveram pelo menos uma 

ausência nos encontros e os apenas os outros dois estiveram presentes em todos os sete 

encontros.  

É preciso destacar que tomarei os quatro sujeitos que permaneceram na 

pesquisa, para fins da análise feita aqui, certo de que esta escolha não compromete em 

nenhuma instância a qualidade desta pesquisa.  Abaixo, apresento um perfil destes 

sujeitos. A fim de manter em sigilo a identidade dos sujeitos da pesquisa escolhi os 

nomeá-los com os nomes de “personalidades negras” que foram/são importantes na luta 

contra o racismo no Brasil. Para cada sujeito foi atribuído um nome. Dos quatro sujeitos 

participantes apenas um era homem, e fora chamado de Milton, em homenagem ao 

geógrafo baiano Milton Santos. Ficamos então com três mulheres, que foram chamadas 

de Conceição, por causa da escritora Conceição Evaristo, Valdina, por causa da ativista 

e educadora e Makota Valdina38 e Sueli, por conta da filósofa e ativista Sueli Carneiro. 

A média de idade dos participantes era de dezenove anos, tendo duas participantes com 

idade superior a vinte e cinco anos. Três dos sujeitos eram do curso de Pedagogia, tendo 

apenas uma estudante do curso de História. Metade dos sujeitos se classificaram como 

pardos e a outra metade como pretos. Este basicamente é o perfil dos sujeitos que 

decidiram participar da pesquisa.  

Os sujeitos também foram perguntados sobre o contato com a temática das 

questões étnico-raciais. Os/as estudantes de pedagogia consideraram que o tema aparece 

poucas vezes ou raramente em sua formação, já a estudante do curso de História aponta 

que a temática está sempre presente. Esse dado, de algum modo, aponta também a 

necessidade de repensar os modelos e currículos de formação docente, que são em sua 

maioria colonizados como aponta Gomes (2011).  

Além disso, ele aponta também para a necessidade da integração da temática das 

relações étnico-raciais aos currículos das licenciaturas como determina e orienta o 

parecer CNE/CP 03/2004 e a resolução CNE/CP n° 01/2004 que dispõe sobre as ações e 

                                                           
38 O título de Makota se refere a um cargo ocupado por mulheres no   de nação Angola (origem Bantu). O 

cargo é semelhante ao de Ekedi do candomblé Ketu (origem Iorubá) e as atribuições também o são. Essas 

mulheres são consideradas as “zeladoras dos orixás”, têm a função de cuidar dos orixás, de suas roupas, 

adornos, etc. bem como acompanhá-los quando “estão em terra” quando os seus iniciados estão em 

transe. Além disso, essas mulheres são como verdadeiras mães que auxiliam a mãe de santo no cuidado 

do axé e dos filhos de santo, são guardiãs da sabedoria ancestral do povo de santo. São figuras de imensa 

sabedoria e importância nas comunidades em que estão inseridas.  
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efeitos da Lei 10639/03. O §1° do Artigo 1°, da Resolução CNE /CP n° 01/2004 

determina que 

as Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 

3/2004 (BRASIL, 2004).  

 

Nesse sentido, é preciso pensarmos, enquanto formadores/as de professores/as, 

sobre os modos de fazer essa integração, visando a concretização da Lei 10639/03 com 

vistas à construção de uma docência, de fato, comprometida com o combate à 

discriminação e ao racismo. Isso significa exigir que a temática das relações étnico-

raciais e da cultura afro-brasileiras não sejam pulverizadas superficialmente por meio 

apenas de projetos isolados e/ou ações ligadas às datas comemorativas. 

Ainda sobre a temática das relações étnico-raciais, e da cultura afro-brasileira, 

todos os sujeitos consideram importante o contato com essas questões na formação 

docente. Apontam, principalmente, que é por meio da educação, da informação e do 

conhecimento acerca desta temática que se combate ao racismo e proporciona um 

espaço de construção da identidade negra, além da valorização do povo negro e da 

herança cultural presente em nossa sociedade.  

Essa percepção dos sujeitos se deve, provavelmente, a uma já estabelecida 

“consciência racial”, tendo em vista que os sujeitos, em sua maioria, são negros/as e/ou 

possuem já alguma aproximação com este tema, seja a partir de vivências externas à 

universidade ou, seja dentro deste espaço. Vale destacar que a criação de espaços para a 

disseminação do tema, de reflexão sobre racismo, sobre desigualdade racial, etc., para 

nós, tem relação direta com a Lei 10639/03 que possibilitou a discussão no âmbito da 

educação, de modo obrigatório, mas também fomentou a criação destes espaços em 

outras esferas sociais.  

O estudo de Silva (2018) nos mostra em que medida a lei impactou a produção 

intelectual acerca do tema revelando um aumento significativo no período avaliado, 

2003 e 2014, e na relevância dos mesmos, sendo um dos principais resultados o 

reconhecimento e consequências da manifestação do racismo. Isso nos leva a inferir que 

possivelmente, sobretudo pela faixa etária dos sujeitos, este movimento também teve 

reflexos em suas trajetórias. 
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Também foram feitas algumas perguntas, no questionário, sobre a relação dos 

sujeitos com o cinema. Dos quatro sujeitos apenas um deles disse não frequentar salas 

de cinema, os outros, apontaram que frequentam, ainda que esporadicamente as salas de 

cinema. Quando perguntados se assistem filmes fora das salas de cinema, todos os 

sujeitos disseram que sim, sendo os serviços de streaming (Netflix, por exemplo) o meio 

mais utilizado para este fim. Eles ainda apontaram que assistem produções nacionais e 

alguns filmes fora do grande círculo de produção comercial hollywoodiano por meio 

destes serviços de streaming e sites da internet. De alguma forma, embora sejam pagos, 

estes serviços possibilitam o acesso a outras produções que não sejam aquelas 

hollywoodianas, o que permite a formação de um espectador de cinema. 

Outras duas perguntas feitas em relação ao cinema foram se os sujeitos já tinham 

tido contato com o cinema no curso de origem e se consideravam importante ter contato 

com o cinema em sua formação. Todos os sujeitos responderam que sim para as duas 

questões. Quanto ao contato com o cinema nos cursos de origem, os sujeitos apontam 

que os professores/as formadores/as são os/as grandes responsáveis por este contato. 

Além disso, apontam outros espaços dentro da universidade como coletivos, ciclos de 

cinema, grupos de estudo/pesquisa, PIBID, etc. como locais para este encontro com o 

cinema. Esse dado nos mostra que, de algum modo, a universidade tem sido capaz de 

contemplar a formação cultural dos licenciandos/as, embora ainda não seja de modo 

suficiente em minha leitura. Essas ações possibilitam de alguma forma um contato 

maior dos futuros/as professores/as com a sétima arte formando-os inclusive em uma 

perspectiva estética, sensível, já que o cinema, de modo geral, também possui em si a 

potência de formação do olhar, de valores, de modos de vida, etc. (LOUREIRO, 2008). 

Em relação à importância do contato com o cinema no processo de formação 

docente, os sujeitos consideraram que ele é uma grande possibilidade para se formarem 

enquanto sujeitos e também para pensarem nas futuras ações em sala de aula. Além 

disso o apontam como um meio para a formação estética, do sensível. Dimensão 

igualmente importante a técnica, na formação docente.  

Nesse sentido, os sujeitos compreendem este encontro como mais um dos 

espaços para a sua formação. Essa percepção aponta para a necessidade de continuidade 

e manutenção destes espaços, proporcionando um diálogo responsivo, ajudando os/as 

licenciandos/as a pensarem sobre si mesmos, sobre a profissão, sobre o mundo, como 
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nos ensina Teixeira et al. (2014). Desse modo, enquanto formadores/as de 

professores/as, ampliando a formação destes sujeitos. 

Outro dado interessante, originário do questionário, foi a questão do contato e do 

conhecimento a respeito das religiões de matriz africana. Metade dos sujeitos nunca 

tiveram nenhum contato com religiões de matriz africana e a outra metade já haviam 

entrando em contato com o candomblé e/ou umbanda. Perguntado das motivações que 

levaram a participar de um ciclo de formação com esta temática os sujeitos destacaram 

curiosidade em saber mais sobre o tema, interesse na temática étnico-racial e aprender 

para ensinar (os futuros alunos e alunas).  

Se por um lado os sujeitos demonstraram ter um contato maior com o cinema, 

com as produções, repertório de filmes, etc., em relação à temática das relações étnico-

raciais isso não se confirmou, embora metade dos sujeitos já tivesse tido algum contato 

com as mesmas, sobretudo com as tradições religiosas. Tal fato demonstra a 

necessidade de ampliação dessa discussão nos espaços de formação, e revela também a 

importância de pesquisas como esta que busquem, de fato, a concretização da Lei 

10639/03 no âmbito da formação docente.  

Isso revela ainda que a universidade está muito mais aberta à outras discussões, 

como a do cinema, do que com a temática das relações étnico-raciais. Tal fato expõe, de 

algum modo, a colonialidade ainda persistente na universidade brasileira, arraigada na 

tradição colonial racista, interditando simbólica e fisicamente a presença dos negros e 

negras em seus espaços. O silêncio diante destas questões é igualmente grave ao 

racismo declarado, pois ele, de algum modo, mantém as desigualdades e o racismo. 

O silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação raciais nas 

diversas instituições educacionais contribui para que as diferenças de 

fenótipo entre negros e brancos sejam entendidas como desigualdades 

naturais. Mais do que isso, reproduzem ou constroem os negros como 

sinônimos de seres inferiores (BRASIL, 2005).  

 

Como ideologia, herdada do colonialismo, o racismo opera também na dimensão 

do subjetivo e do simbólico, como na interdição epistemológica do pensamento de 

negros e negras, não se limitando a ações materiais como a violência e episódios de 

discriminação. Enquanto uma instituição laica e pública, é dever da universidade 

combater estas formas de interdição e discriminação orientando-se numa perspectiva de 



181 
 

igualdade e diversidade, sendo um espaço para a convivência democrática que privilegie 

a diferença, além de combater o racismo institucional.  

Aos professores/as formadores/as é imprescindível o comprometimento com o 

combate de toda forma de racismo e discriminação promovendo, em suas esferas de 

atuação, um movimento de promoção de equidade e respeito às diferenças. Por 

equidade, destaco, não entendo a compreensão dos sujeitos, que por natureza são 

diferentes, como iguais. A equidade pressupõe um tratamento justo e igual aos sujeitos 

independente de sua origem étnica e/ou cor da pele, entretanto, considerando cada um 

em sua unicidade, suas diferenças culturais, sociais, etc. e o processo histórico no qual 

estamos inseridos. 

6.2 – O pesquisador como sujeito interpretante 

 

 Como já tenho dito neste texto, acreditamos que a condição básica para a 

pesquisa é o diálogo e a alteridade, sem esses dois pilares não cremos na possibilidade 

de uma pesquisa eticamente responsável se tratando das ciências humanas. Isso implica 

necessariamente em desdobramentos para o campo de pesquisa, para o momento do 

encontro entre pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Foi o que aconteceu nesta 

pesquisa.  

Desde o início já se traçava, a partir das potências de Exu e do pensamento de 

Mikhail Bakhtin, uma pesquisa que se lançava como coletiva, potencializadora da 

partilha da palavra e do diálogo. Isso me colocava um desafio enquanto pesquisador, 

sobretudo quando pensando no campo da pesquisa. Ao mesmo tempo isso me 

possibilitou o rompimento com determinadas convenções da pesquisa em educação, 

sobretudo com aquelas que versam sobre um suposto distanciamento do pesquisador, no 

campo da pesquisa, em relação ao processo, numa pretensa (e irreal) imparcialidade 

para as interpretações dos fenômenos.  

Eu sou Exu, por isso, rompo, corro, desfaço para refazer. Por isso mesmo a 

decisão de estar implicado em todo processo, inclusive no campo da pesquisa, 

aprendendo, dividindo com os sujeitos, mais um sujeito que também estava partilhando 

a palavra, sendo formado por essa experiência. Isso tudo sem que houvesse um 

comprometimento da compreensão do dever ético e estético de pesquisador, de sujeito 
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responsável pela produção de determinados acabamentos, com a produção do 

conhecimento. Esse movimento, portanto, guardava um propósito claro em relação à 

compreensão do fenômeno que desejava conhecer com essa pesquisa.  

É estranho, em um primeiro momento, que eu, enquanto pesquisador, faça uma 

análise desse processo em que eu mesmo fui também sujeito. É mesmo. É com 

inspiração exulíca também que faço esse movimento, isso faz parte do ebó 

epistemológico que tenho preparado nesta dissertação. Isso significa a experiência 

concreta da pesquisa como tenho proposto nos escritos teóricos-metodológicos dessa 

pesquisa. Experiência no sentido que emprega Larrosa (2002), como aquilo que produz 

em nós a reinvenção de nós mesmos. 

“O estar implicado no contexto de produção da experimentação, considerar a 

relação dialógica do pesquisador com os contextos de pesquisa, nos quais ele 

próprio imerge (vale dizer, com os coletivos que aí habitam e dos quais ele 

próprio se torna parte integrante), retira do pesquisador a possibilidade 

autoritária de explicação monológica e de tradução literal: esta será 

substituída pela possibilidade de interpretação, ou então de uma explicação, 

mas no sentido de uma tradução interpretativa, não literal. ” (AXT, 2008, p. 

98).  

 

Nesse sentido, de acordo com a pesquisadora, nessa perspectiva de pesquisa, que 

acolhe o princípio dialógico, temos um aprofundamento da produção de sentidos e não 

apenas uma racionalização explicativa de causas e efeitos no momento em que estamos 

produzindo novos conhecimentos sobre os fenômenos investigados. Isso é que dá 

sentido para uma prática de pesquisa dialógica, no qual o pesquisador é o que podemos 

chamar, de acordo com a autora, de sujeito interpretante. 

Margarete Axt (2008), com base no pensamento de Bakhtin, argumenta em favor 

de uma pesquisa que tenha em sua base o diálogo pelo qual o pesquisador esteja em 

uma franca e (in)tensa interação com os sujeitos da pesquisa. Isso, de certo modo, foi a 

dimensão maior dessa experiência. Em cada momento, na companhia dos sujeitos, ia 

compreendendo, na prática, o que era, de fato, uma pesquisa dialógica. No campo da 

pesquisa, entre diferentes sujeitos, (com)textos, horizontes sociais e contrapalavras, ia 

vendo a possibilidade de humanização da pesquisa a partir do diálogo. Isso tudo sem 

que houvesse perda da dimensão do sensível, do estético.  

Os sujeitos ao falarem de si, ao dialogarem com outros sujeitos ou comigo, se 

mostravam abertos, revelam seus sentimentos, emoções. “O sujeito da pesquisa torna-se 

parceiro do pesquisador, num contexto dialógico de interlocução, que é o modo pelo 
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qual um se revela ao outro (SILVEIRA & AXT, 2015, p. 73). Era nesse momento que 

se percebia a concretização da palavra como algo que nos faz existir e nos liga ao outro. 

Tendo a dialogia como princípio desse processo pude ver ali a possibilidade de criar, a 

partir da minha intervenção no campo, um mapa de sentidos produzidos nestes 

encontros a partir desses movimentos com o sujeito.   

Enquanto pesquisador implicando no campo, estava abandonando o lugar 

daquele que vai ao campo para “coletar dados” e passava para o lugar daquele que, 

intervindo39 nele, também produz dados, tornando-me parte do coletivo que busco 

analisar (SILVEIRA & AXT, 2015). Isso, de certo modo, aponta para o lugar de sujeito 

interpretante do processo, tendo em vista a impossibilidade de uma “tradução literal” 

dos contextos de realidade. Desse modo, como também apontam Silveira e Axt (2015), 

os achados da pesquisa são o resultado da implicação no campo empírico e do modo 

como interpreto os enunciados com os quais busco dialogar aqui. 

Para além da parte formativa, da criação intelectual, esse processo também 

trouxe uma experiência única de convivência com os outros. Uma experiência radical de 

alteridade, talvez essa seja a definição para este processo todo. A cada encontro era uma 

nova experiência e um aprendizado, a formação no movimento, a criação de uma 

pesquisa no devir, aberta e polifônica. Neste texto, falam tantas outras vozes que não 

seria possível contar.    

6.3 – O círculo como espaço de (trans)formação 

 

 O círculo nesta pesquisa ganha outros significados para além de uma forma 

geométrica no espaço ou um mero arranjo espacial, ele está ligado necessariamente à 

lógica exulíca, da circularidade, daquilo que se prolonga além do tempo-espaço, corre, 

pela palavra, no rio da memória, da ancestralidade e (re)faz cotidianamente os modos de 

vida, as concepções de mundo, as relações sociais. Por isso, ele assume aqui um caráter 

(trans)formador do sujeito, tendo o diálogo e alteridade como sustentador dessa 

construção. 

                                                           
39 O sentido de intervenção aqui não está relacionado com a ideia/conceito de “pesquisa intervenção”. A 

expressão é empregada aqui como “potência de ação”, “elaboração da realidade”, ou seja, a condição de 

estar implicado no campo empírico resulta, obrigatoriamente, em uma intervenção naquele momento e 

contexto.  
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 A circularidade, princípio fundante da vida, é que organiza os modos de vida 

pensados a partir do pensamento afro-brasileiro. Nesse arranjo de pensamento é que 

podemos também refletir sobre as relações do humano com o seu outro, com a natureza 

e com a espiritualidade. Como em um rio, a vida vai fluindo, correndo chãos distintos, 

visitando paisagens outras, travessias e vai se modificando, é, portanto, abertura, 

inacabamento. Nesse sentido, a circularidade, como aquilo que permite recriar as 

existências também flui para a abertura.  

O povo negro resistiu e resiste às estruturas racistas da sociedade brasileira com 

base nessa organização, em círculo. Nesse sentido ele aqui é tomado também como 

signo da identidade e resistência negra em uma estrutura racista. Os candomblés, as 

umbandas, as capoeiras, os sambas, os jongos, tudo criado no círculo, sobrevivendo em 

rodas. Além disso, a circularidade nos permite pensar sobre a fragmentação, do mundo, 

das relações, do outro, dos saberes e conhecimento, ao mesmo tempo nos possibilita 

pensar na globalidade, na transversalidade, naquilo que emerge como holístico e 

múltiplo, seja nas epistemologias, sejas nas relações humanas, seja na própria educação.  

Por isso mesmo é que o círculo, a roda, foi escolhida como arranjo para pensar 

essa conformação metodológica. Este foi um espaço para que pudéssemos também 

experimentar possibilidades metodológicas distintas daquelas forjadas na lógica 

colonial. O círculo nos permitiu, tal qual Besouro na roda de capoeira, voar sobre as 

normas coloniais que tendem (re)produzir um discurso monológico sobre os sujeitos, 

sobre a pesquisa, sobre os modos de se fazer ciência. É a resistência em roda. 

Considero, que o círculo seja também uma das formas de enfrentamento às injustiças 

cognitivas quando traz o pensamento afro-brasileiro como valor, como inspiração e 

princípio, sobretudo no espaço acadêmico. 

 Na roda resgatamos também um dos mais expressivos e importantes valores da 

cultura afro-brasileira: a oralidade. É ali que se pode ver a dimensão criadora da palavra, 

sua natureza circular, como aquilo que revive o mito para pensar o presente e que me 

coloca em confronto com o outro. Exu é presença constante deste processo. Em nossos 

encontros, na realização do círculo também pudemos enxergar isso neste processo, 

como aparece na fala de Conceição quando comenta sobre sua experiência na roda: 

Conceição: A roda me ajudou muito, como já comentei, na 

questão da fala.... que eu não comunico, fico ali no meu 

cantinho pensando. Então isso foi muito bom para mim, me 
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ajudou bastante, é isso... Foi muito importante.  

 

O círculo torna-se então um espaço-tempo que não se limita em apenas uma 

forma de construir o campo empírico desta pesquisa. Ele representa a materialização do 

que venho pensado neste texto como processo de descolonização, pois ele corporifica os 

valores da cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana, da essência própria de 

Exu. Portanto, ele torna possível a experiência da descolonização nesse processo que 

também foi de formação e Exu é o capitão que conduz este processo. 

 Além disso, na roda foi possível criar um espaço de partilha, de troca, de 

câmbio. Ali criamos sentidos, falamos de nossas ansiedades, partilhamos nossas 

angústias e expectativas, aprendemos com a palavra do outro, com o outro; vimos ali 

Exu como professor na boca de cada um a nos ensinar sobre ele e sobre o mundo, 

cinema e também educação. Portanto, o círculo foi um espaço de construção, de 

formação, diálogo e alteridade. A este respeito destaco uma nota de campo, na 

realização do quinto círculo dialógico, em 23 de outubro de 2018: 

“A participante Conceição revela (em um tom de quase 

confissão, de modo muito tímido e contido) que o círculo, a roda 

(o processo todo), tem ajudado ela a se expressar melhor. 

Afirma que tem aprendido isso neste espaço, a falar mais, se 

colocar. Ela diz que está conseguindo se expressar melhor, falar 

melhor até em outros espaços, como nas aulas, diante da classe, 

coisa que não faz com frequência. Isso revela a importância do 

processo na formação destes sujeitos.”  

 

 Em seguida, ainda nesta ocasião, adiciono na nota uma outra observação com 

relação a isso: 

“Exu é o senhor da palavra, da fala, está neste e em todos os 

processos de comunicação. Pela fala da participante podemos 

dizer que Exu é o próprio movimento da palavra no círculo.” 

 

 Exu, é o senhor da narrativa que se desenrola a vida e existência humana, e ele 

está associado a todas as nossas experiências sociais, inclusive a comunicação, e, por 

isso, não podia deixar de pensar esse processo fora da perspectiva exulíca. Para Araújo 

(2015) Exu está associado intimamente com a palavra, com a fala e o diálogo, inclusive 

com a capacidade de produzir som, pelo aparelho fonador. Nesse sentido, “Exu não atua 

apenas sobre o sujeito, ele também atua nas relações dos sujeitos com o mundo (...), 
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dessa forma, Exu exerce influência no sujeito e no seu entorno” (ARAÚJO, 2015, p. 

194). Além disso, para o autor, Exu também é aquele que, com muita alegria, preside 

todo processo educativo, formal ou informal o que nos leva a compreende-lo também 

como o pedagogo cuja influência ultrapassa o plano da crença e se materializa na vida 

cotidiana. 

Os sujeitos participantes puderam também, neste espaço-tempo, vivenciar uma 

experiência distinta de con-vivência, baseado na circularidade, na horizontalidade dos 

saberes e olhares, os ajudando também a se formarem como sujeitos, para além da 

pesquisa. Nesse exercício de alteridade os sujeitos partilhavam muito mais do que 

saberes, conhecimentos, dividiam, refratavam ali formas de ver o mundo e a si mesmos. 

A aprendizagem coletiva, empática e de troca foi uma marca relevante desse processo, 

no círculo. As palavras de Conceição, durante o quarto encontro quando tratávamos da 

figura de Exu, revelam a importância deste espaço como um lugar para aprender 

coletivamente: 

Conceição: Eu estou me sentido assim, desconhecida (risos). Eu 

não conheço, nada. Estou aprendendo aqui nessa nossa troca de 

experiência. 

  

 O círculo, a roda, concebido como um espaço-tempo de construção coletiva, de 

formação, ofereceu aos participantes a oportunidade de (re)pensar sobre seu lugar no 

mundo, suas práticas e os modos como se colocam diante das questões que foram 

tratadas nessa pesquisa. Na fala de Sueli, no último círculo, isso fica bastante evidente.  

Sueli: Eu gostei bastante de todo o processo, tenho pensado 

muito nos meus comportamentos. Porque as vezes você diz uma 

coisa que para você é muito normal, muito tranquila, mas que 

você pode agredir profundamente uma pessoa sem ter tido essa 

intenção. Então eu tenho procurado observar essas minhas falas, 

minha conduta.  

   

 No círculo ainda foi possível perceber o que Bakhtin (2006) traz acerca da 

palavra como território comum do interlocutor e do locutor, como espaço coletivo de 

partilha. Ali estavam os sujeitos transitando na ponte da palavra um do outro, num 

exercício de alteridade. A palavra,  

constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 
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coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e 

os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 

apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do 

locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2006, p. 115). 

  

 Ao mesmo tempo, foi possível também perceber, em várias ocasiões, a dimensão 

de arena da palavra, como aponta também Bakhtin (2006). Este espaço-tempo foi palco 

também para as oposições, as tensões entre os sujeitos participantes, inclusive o 

pesquisador. Para Bakhtin “a palavra é a arena onde se confrontam aos valores sociais 

contraditórios” e, nesse sentido, revela as diferentes posições e visões de mundo. 

Descrevo um episódio, por meio de uma nota de campo do dia 02 de outubro, segundo 

círculo dialógico, que nos permite perceber isso. A discussão era acerca da atuação do 

movimento negro no Brasil, da história do movimento negro.  

“A discussão de hoje foi bastante in-tensa. O filme despertou 

muitas questões polêmica, necessárias às nossas formações, em 

relação a condição do povo negro no Brasil. Falamos muito 

sobre a estrutura racista e a branquitude como norma. Em um 

dado momento falamos também sobre a história do movimento 

negro em nosso país e neste momento as participantes Sueli e 

Valdina tiveram, de certo modo, uma inflexão. Sueli apontou 

(não em tom de provocação) que o movimento negro no Brasil 

poderia ser um reflexo do movimento negro norte-americano 

dos anos 1960. Valdina, rapidamente, se posicionou dizendo 

que a história do movimento negro brasileiro era muita mais 

antiga e que as particularidades dos dois países implicam em 

movimento diferentes, embora lutando contra a mesma 

estrutura. Isso revela também a aproximação dela com os 

movimentos sociais. Mas sua posição, embora fosse bem 

“firme”, não foi agressiva. Ao contrário, ela, generosamente, 

ainda nos ensinou, do seu lugar de mulher negra, sobre a 

atuação do movimento negro no Brasil e seu papel de 

resistência. A palavra como “arena”.   

 

 Esse episódio nos mostra que a partilha da palavra é sempre tensa, encharcada 

por nossas posições e ideologias, e que o encontro entre os sujeitos, em sua natureza 

social e produtora de discursos, não necessariamente é harmônico. “A comunicação 

verbal, inseparável das outras formas de comunicação, implica conflitos, relações de 

dominação e de resistência, adaptação (BAKHTIN, 2006, p. 15). Na polifonia do 

diálogo sempre há tensões, conflitos, ocultos ou não. Esta é a natureza da palavra, 

prenhe de sentidos e contrapalavras, para dizer a partir do pensamento bakhtiniano.  
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As falas dos sujeitos revelam o quanto o círculo, para além de uma metodologia 

de construção dos dados, pode potencializar o processo de formação dos sujeitos, de 

modo integral não se resumindo apenas a formação docente. Falas como as de 

Conceição apontam para as potências deste formato-processo e revelam ainda a 

importância dos mesmos para sua experiência, para além do processo de formação que 

estava sendo ali construído. O círculo fez com que ela crescesse para além do momento, 

inclusive na sala de aula, em sua vida cotidiana.  

Para concluir, gostaria de apontar que o círculo pertence a Exu e por isso este 

processo foi também exulíco, encruzilhada. A inspiração na circularidade, na 

horizontalidade dos saberes, na oralidade, foi que moveu todo este processo, vem dele a 

materialização de novas formas de pensar a pesquisa e a própria educação, já que é ele 

dono de todo processo formativo humano (ARAÚJO, 2015).  

No círculo, na roda, aprendemos coletivamente, pesquisador e sujeitos, formados 

na alteridade, coautores deste grande texto, con-vivendo intensamente, transitando na 

ponte da palavra, habitando os horizontes uns dos outros. Talvez, nesta altura, já deva 

considerar que o círculo, como forma de pensar o campo, a construção dos dados, é 

potente, é vigoroso. É uma das muitas possibilidades que temos para re-pensarmos 

nossos modos de pesquisar, de construir o conhecimento. Além disso, é um processo 

que não se encerra em si mesmo, mas que se alonga na vivência externa dos sujeitos, 

reverberando como processo, instigando nossos olhares e curiosidades, revelando, 

assim, nosso inacabamento.  

6.4 – A dimensão política das falas dos sujeitos 

 

 Para Bakhtin (2006) a palavra é sempre comprometida ideologicamente, o signo 

está impregnado da ideologia. Assim, ela revela nosso lugar no mundo, conta do lugar 

do qual viemos, do nosso horizonte social. Por isso mesmo não há como compreender 

os sujeitos como coisas, versar sobre eles de modo monológico. Se compreendemos o 

sujeito como um ser histórico e social, dotado de palavra, da fala40, necessariamente 

                                                           
40 A ideia de “fala dos sujeitos” está relacionada com a ideia da valorização da oralidade na perspectiva 

das religiões afro-brasileiras, das tradições herdadas dos nossos ancestrais africanos. Esta se relaciona 

também com a ideia do “sopro do criador” sobre os humanos, dando-lhes a existência, o chamado Émí. 

Nesse sentido, a oralidade é um valor da existência afro-brasileira. É considerada sagrada, como aponta 

Hampaté Bâ (2010), já que ela é força, princípio de criação. Nas palavras do autor (p.169): “Nas tradições 

africanas – pela menos nas que conheço e que dizem respeita a toda a região de savana ao sul do Saara –, 
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temos que ter em mente a dimensão política de sua existência. Aliás, a existência torna-

se política à medida em que estar vivo é um ato de resistência. Portanto, a política aqui é 

empregada no sentido das relações sociais que este ser social constrói com seus outros e 

com o mundo, com as instituições, com a estrutura social, com a cultura, etc. Desse 

modo a palavra (o enunciado) é a inscrição do mesmo no tempo e no espaço histórico.  

 Este é o cerne desta pesquisa, princípio dela. Os enunciados dos sujeitos aqui são 

resultados de suas experiências no mundo, experimentando as assimetrias de classe 

social, de origem étnica/racial, de sexo, de orientação sexual e religiosa, etc., por isso 

mesmo estão permeados pelo sentido político da palavra, aquilo que me orienta em 

direção ao outro, da ação no mundo. Por dimensão política da palavra refiro-me, então, 

a construção de uma fala articulada com os aspectos da vida social coletiva, com as 

experiências que cada sujeito carrega em sua trajetória. Se refere ainda sobre capacidade 

que os sujeitos têm de articular as discussões que aparentam ser locais, micro, para o 

macro, problematizando questões maiores, mais amplas presentes na sociedade, no 

mundo. Desse modo essa dimensão política se revela por meio da palavra, das falas, dos 

sujeitos quando contam de suas posições, de suas origens, de suas concepções de 

mundo, de religião, de cinema e de educação. 

A seguir transcrevo uma passagem do sexto encontro, no dia 30 de outubro de 

2018, no primeiro encontro após a eleição presidencial. Nesse círculo assistimos ao 

filme Besouro (2009) e a conversa se desenrolava sobre este episódio: 

João (pesquisador): Acho que a frase do mestre Alípio, no 

final, é muito simbólica, nesse sentido né... "A morte é viver 

debaixo da bota dos outros". Acho que dá para pensar a bota 

como metáfora para várias coisas, principalmente hoje que 

temos um ex-capitão do exército eleito para governar o país. 

Sueli: Você está arrasado né? 

João: Sinceramente, eu estou, desde domingo. Foi um baque! 

Mas é isso, a democracia é isso, uma disputa. Perder faz parte, 

momentaneamente, perdemos, mas é preciso lutar, muito. 

                                                                                                                                                                          
a palavra falada se empossava, além de um valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à 

sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas”. Desse modo, a questão da fala é incorporada 

neste texto como princípio discursivo, relacionando-se ao que Bakhtin (2006; 2011) de enunciado. 

Portanto, assumo a noção de fala intimamente relacionada com a ideia de enunciado proposta pelo autor. 

Sendo assim quando aparece a expressão “fala dos sujeitos” nesta parte do texto, sobretudo nas análises, 

ela se associa a ideia de enunciado. A fala, como princípio que veicula o axé, capaz de criar, é então 

única, um evento que não se repete, carrega e conta do horizonte que o sujeito está/pertence. 
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Valdina: Na verdade, todo mundo perdeu. Quem está com a 

ilusão de que ganhou é que a ficha ainda não caiu... 

Sueli: Logo, logo vai cair! 

João: Sim! Eu acho que isso é a grande revelação desse pleito. 

Ninguém ganhou nada com isso. Eu fico pensando... que espécie 

de povo essa gente acha que representa? Mas é isso, temos que 

lutar bastante né, pensar a resistência.  

 

Esse episódio revela também a dimensão política a que tenho me referido aqui. 

Isso não significa que ela está atrelada somente a questões “da política” enquanto 

instituição, regimes de governo, etc. Ao contrário, revelam a capacidade de pensarmos, 

a partir do nosso lugar, as questões presentes nesta pesquisa atreladas aos processos 

cotidianos da vida pública do país e do mundo, das relações de poder que estão postas, 

das estruturas sociais que nos condicionam. Isso significa, de modo prático, construir 

uma visão de mundo que não seja fragmentada, que compreenda que nossas 

experiências pessoais, cotidianas, estão necessariamente atreladas às questões políticas 

do mundo, pela lógica da globalização.  

Os enunciados dos sujeitos demonstram claramente isso, essa capacidade de 

olhar para o mundo de modo holístico, sobretudo quando os mesmos falam de si, de 

suas experiências como sujeitos negros e/ou pardos, sobre suas vivências com o cinema 

e com as religiões de matriz africana, etc. Revelam também um nível de elaboração da 

consciência de classe e raça que determinam seus lugares no jogo social e revelam suas 

posições perante esse fato no mundo. Este foi o tom das discussões que de desenrolaram 

nos círculos dialógicos, tanto em relação às questões étnico-raciais, quanto ao cinema e 

a formação docente. 

A fala de Valdina, no segundo encontro quando falávamos sobre o movimento 

negro no Brasil, mostra bastante o que descrevi acima, revela a consciência política da 

participante, do seu lugar de mulher negra em uma sociedade racista, como o Brasil.  

Valdina: Como é que a gente consegue lutar por direitos e 

avançar nessa discussão? É atingindo camadas que propiciem 

essa discussão em âmbitos de políticas públicas, porque só 

através de políticas públicas é que a gente consegue garantir o 

que já deveria ser garantido por existência só. Mas é isso... O 

movimento negro no Brasil é organizado há muito tempo e aí 

vai chegando devagar nessas esferas. Se aproxima dessas esferas 

de poder para então começar a propor projetos, conseguir propor 
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leis, essas coisas.  

 

A noção de organização, de pertencimento a uma classe marginalizada, que 

precisa resistir, se organizar é constante nas falas da participante e isso revela a nitidez 

da dimensão política da fala, da construção do próprio sujeito. As falas da participante 

apontam um certo engajamento e revelam muito das experiências anteriores, uma 

consciência de classe e raça bastante consolidada. Isso também aparece em vários 

momentos dos círculos evidenciando também um posicionamento dos sujeitos 

participantes frente às questões étnico-raciais. É o que Nilma Lino Gomes (2012) vai 

dizer da dimensão educadora da “identidade negra”, presente nos sujeitos que se 

percebem negros nessa estrutura, como aqueles que podem nos ensinar, desde de dentro, 

combater o racismo e a intolerância.   

Para além dos aspectos relacionados às questões étnico-raciais a dimensão 

política das falas também aparece em relação ao cinema e a formação docente. Os 

sujeitos, durante todo o processo, revelaram possuir uma leitura bastante crítica em 

relação às produções cinematográficas que veiculam uma imagem estereotipada sobre 

os negros/as, sobre as religiões afro-diaspóricas, sobre a educação, sobre o professor/a. 

Isso demonstra uma compreensão muito nítida do cinema como um produto cultural que 

está submetido a uma lógica globalizante, da economia, das identidades e das 

representações. O que provocou em nós momentos de muita reflexão e gerou 

problematizações que se estendem para além desta pesquisa.  

Por fim gostaria de destacar que quando falo sobre essa dimensão não falo 

necessariamente sobre ela como uma categoria analítica desta pesquisa, mas sim como 

algo que atravessa toda a realização dela. Não seria possível transcrever todos os 

enunciados aqui para evidenciar isso, uma vez que todo enunciado produzido pelos 

sujeitos está permeado por essa dimensão, já que a palavra não é ideologicamente 

neutra. Considero, então, que essa dimensão política das falas foi transversal, esteve 

presente o tempo todo neste processo, era viva em cada diálogo que acontecia durante o 

processo, os círculos dialógicos. Ela não se resume a aspectos políticos burocráticos, ao 

contrário, se articula à vida cotidiana, aos lugares que ocupamos, às relações que 

tecemos na vida social e isso é que dimensiona a existência como política. 
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6.5 - As categorias emergentes para a análise 

 

 As categorias identificadas e formuladas aqui não têm por objetivo fragmentar as 

percepções, os enunciados produzidos pelos sujeitos e/ou as interpretações dos 

dados/processos dessa pesquisa como pode, de alguma forma, sugerir a utilização desta 

técnica (ANDRÉ, 1983). Ao contrário, busco por meio delas tecer dialeticamente uma 

rede de relações que possam revelar o processo da construção dos enunciados dos 

sujeitos, que por sua vez, são “indicadores” do processo vivenciado durante a pesquisa. 

Interessa-me também compreender o contexto em que estes enunciados foram 

produzidos, as relações estabelecidas entre os sujeitos, já que nada é trivial, no contexto 

da pesquisa qualitativa, e tudo pode nos oferecer um potencial para a compreensão do 

processo que temos nos dedicado a conhecer (BOGDAN & BIKLEN, 1994).  

A partir dos dados construídos no campo, incluindo aí as notas e o caderno de 

campo, os registros feitos em áudio e vídeo durante o processo, foram identificadas 

cinco categorias, que foram organizadas de acordo com os três eixos estabelecidos nesta 

pesquisa: cinema, relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e a formação de 

professores e professoras. A saber: A experiência com o cinema na pesquisa; Relações 

entre cinema e educação; A Lei 10639/03, relações étnico-raciais e a formação 

docente: um caminho para a descolonização; Macumba: no filme de hoje, veremos 

Exu; “Exu nas escolas”: por uma docência e educação descolonizada e 

descolonizadora. 

6.5.1 – A experiência com o cinema na pesquisa 

 

 Esta categoria se refere às experiências que os sujeitos apontaram ter vivenciado 

com o cinema durante os círculos dialógicos. Desse modo, trago para esta categoria os 

enunciados, os diálogos que evidenciam essas experiências, que mostram como os 

sujeitos vivenciaram o processo com relação ao cinema. Para isso organizo a categoria 

em quatro subtemas. O primeiro é a questão do repertório: que versa sobre as 

experiências de conhecer outros tipos de produção, outra estética, outras formas de 

“olhar”, possibilitando também uma descolonização do olhar; o segundo é o cinema 

como potência de deslocamento, que conta sobre como ele pode mover, tirar das zonas 

de conforto, romper com concepções cristalizadas. O terceiro subtema é sobre a relação 

entre cinema e alteridade, como ele evoca isso, como nos permite encontrar o outro na 
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tela; por fim, trato do cinema como potência formadora, ética, estética e política dos 

sujeitos. Estes temas foram eleitos por terem sido identificados nas falas dos sujeitos, 

formando assim esta categoria.  

 Rosália Duarte (2009) nos conta que, ao longo do século XX, os Estados Unidos 

construíram uma espécie de padrão de produção cinematográfico, o que ela chama de 

“cinema industrial”. Basicamente eram/são produções com narrativas simplificadas, de 

fácil compreensão, com finais felizes e que, apoiadas em recursos técnicos e 

tecnológicos cada vez mais sofisticados, configurou um padrão mundial de “gosto e 

preferência”. O resultado disso é o posicionamento passivo do espectador, encontrando 

um (re)conforto na produção de sentidos, de ações e imagens já previamente definidas, 

dadas. Há a limitação da produção de sentidos sobre a obra. 

Este cinema é um legítimo representante da indústria cultural, no sentido 

apontado por Adorno e Horkheimer (2002), e, de modo geral, sobretudo pela televisão, 

é o que forma nossa experiência estética com o cinema. Vale pontuar que isso não está 

descolado da lógica capitalista, da sociedade de classes, no qual a arte, o cinema e a 

cultura, de modo geral, são ainda restritas às classes dominantes, sobretudo num país 

tão desigual como o Brasil.  

Nesse sentido, somos, de alguma forma, “formatados” por esse tipo de cinema 

industrial hollywoodiano. Nossos olhares estão “deformados” por essa lógica colonial. 

Não podemos ignorar o fato de que o cinema está incorporado em um processo de 

dominação cultural, típica do imperialismo norte-americano, pela lógica da 

globalização, da hegemonização cultural, das identidades. Esse processo é também uma 

forma de colonização do outro, inclusive por meio da cultura, como nos ensina Quijano 

(2014).  Comumente este tipo de cinema reforça estereótipos, estigmatiza identidades e 

impede a consolidação de uma discussão mais ampla acerca dos debates progressistas, 

principalmente aqueles relacionados às questões étnico-raciais, à diversidade sexual e 

de gênero, às religiões, etc. 

 Por isso, nesta pesquisa, busquei compartilhar com os sujeitos outras 

perspectivas de cinema, de narrativas, criando rotas de fuga, proporcionando outras 

experiências estéticas, formando-os também em uma perspectiva de descolonização do 

olhar. Por descolonização do olhar entendo, nesta pesquisa, ser o movimento de 

rompimento com uma estética padronizadora, monológica e limitadora de sentidos. É 
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desconstruir para reconstruir. É pensar nas margens, nos limítrofes, nas encruzilhadas, 

sair do centro que tem como norma a estética branca, colonial, europeia e norte-

americana.  

 Isso implica em desconforto, confronto, rupturas e essencialmente movimento. 

Foi o que esta experiência, nos círculos dialógicos da pesquisa, fez. O diálogo abaixo, 

no último círculo dialógico, nos faz perceber de modo bem evidente isso: 

João (pesquisador): Esse cinema que acalma é muito 

preocupante para mim. Esse outro que nos perturba e nos move 

é importante para aprendermos. Nunca mais conseguimos ver o 

cinema da mesma forma depois desse contato com um outro tipo 

cinema. Isso não quer dizer que você vai se tornar alguém "cult" 

(risos), mas te faz ver que o mundo não é a redução que a Globo 

mostra com os filmes da sessão da tarde.  

Conceição: Pois é, e a gente já começa a buscar filmes mais 

voltados para isso também. Quando a gente vai procurar um 

filme, você já mudou o olhar. Não é a mesma coisa de antes. 

Milton: Acho que a ideia não é eliminar todo esse cinema 

(comercial), mas é procurar coisas além só da diversão. 

João: Não mesmo, por exemplo, “Pantera Negra”, é inegável a 

potência do filme, mesmo sendo comercial. É 

representatividade, de alguma forma. Então não é negar tudo 

isso, mas você passa a ser criterioso nessas relações, vê que o 

cinema não é algo só para entreter, consumir. É aprender a ver 

por outros ângulos.  

Milton: Você falou do "Pantera Negra" e eu lembrei de 

"Moonlight" que é também comercial, mas que dá outra visão de 

dois homens negros, da delicadeza, uma coisa mais sensível. 

Esse filme trouxe a questão (da homossexualidade) de uma 

forma muito bonita. 

João: Eu acho que é pensar essas potências sem perder de vista 

as outras questões como os modos em que são produzidos, como 

que isso chega às pessoas, quais as condições dos trabalhadores 

envolvidos, etc. Por isso que eu também espero que a gente 

aprenda a ver as coisas além do óbvio. O cinema talvez seja essa 

janela, nos ensine a ver de outra forma, outros mundos, outras 

possibilidades de ser e de existir. Para mim é isso.  

 

 Nesse diálogo podemos perceber que os sujeitos foram atravessados pela 

experiência cinematográfica fora da hegemonia hollywoodiana e que conseguira, de 

alguma maneira, tecer um outro olhar sobre as formas de “assistir filmes”. Puderam 

conhecer outras formas de olhar para o cinema, e para o mundo com o cinema.  
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Quanto ao repertório, pudemos nos encontrar com uma estética distinta, uma 

estética negra, um cinema negro, no qual as narrativas presentes ali versavam sobre um 

outro olhar para os negros e negras. Estas narrativas falavam a partir dos olhares negros, 

desde dentro, de seus lugares, da subjetividade negra, iam além da obviedade das 

relações raciais quando se trata de “personagens” negros tão comuns em narrativas 

empobrecidas de sentidos. Entendemos então o cinema negro como uma possibilidade 

de reinvenção e descolonização do olhar para o cinema.  

O filme “Alma no olho” (1973) de Zózimo Bulbul, talvez tenha sido a 

radicalidade desta experiência. 

Valdina: Eu tive muita coisa com esse filme. Ele é muito, muito 

intenso, ele é uma ode ao corpo negro, ele é... ele é muita coisa. 

Tem muita referência, assim... (...) no primeiro momento ele faz 

ali meio que uma homenagem àquele corpo negro, ele reconhece 

aquele corpo, é um processo de reconhecimento daquele corpo e 

aí vai mostrando esse corpo pouco a pouco, parte por parte. (...) 

E aí aquela algema branca, gente... (voz embargada seguida de 

uma pequena pausa) ... Porque ela não poderia ser mais 

significativa, estar preso num espaço branco com algemas 

brancas. É um corpo (negro) preso numa estrutura (branca) o 

tempo todo. Porque aí a gente tem que pensar que a branquitude 

é uma estrutura. Ela é uma estrutura que acompanha, ela 

sobreviveu em 500 anos. 

João (pesquisador): E ela é uma estrutura de norma né, o que 

eu acho que é pior, porque além de ser a estrutura, ela é a norma.  

Valdina: Ela é a norma. Então... Aí depois, vai mostrando esse 

corpo, mesmo que sofrendo dentro dessa estrutura, mesmo que 

algemado, como que ele resiste ali, como que ele busca outros 

espaços. Aí, depois, você já vê ele ali com o livro, com o 

violino... E ele quebra essa algema, por mais que ele continue 

com vestígios dela, por mais que ele continue dentro dessa 

estrutura, ele encontra uma forma... aquele corpo encontra uma 

forma de resistir e de sobreviver dentro daquilo ali, então... É 

um filme fortíssimo... (voz embargada, notadamente 

emocionada). Eu o achei surreal, incrível, lindo e o quanto ele 

corta de maneira linda. O quanto ele corta o meu corpo de uma 

maneira tão bela e bem-feita.  

 

Esse diálogo, registrado no segundo círculo dialógico, evidencia o quanto a 

questão estética influencia na construção de sentidos do sujeito sobre o filme. Ao se 

encontrar com uma estética negra, um cinema negro, a participante produz uma 

verdadeira explosão de sentidos, seja pela alteridade, pela empatia, pela identificação 
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com o tema e a estética do filme. Isso também nos permiti perceber a potência do 

círculo enquanto proporcionador desse encontro com o cinema negra, com essa outra 

estética.  

Outra fala, registrada também no segundo círculo, que demonstra isso é a do 

participante Milton: 

Milton: É um filme de onze minutos com um potencial muito 

grande. Eu assisti e me senti atravessado o tempo inteiro pelo 

filme (...) foi realmente uma sensação de confusão, confusão 

de sentimentos mesmo. Eu não sabia como eu me sentia na 

hora que eu estava assentindo o filme, ele me atravessava de 

diversas formas. Ao mesmo tempo que eu sentia raiva, eu 

sentia alegria, por uma certa representação, mas é uma 

confusão. É uma confusão.  

 

 A partir destas falas podemos inferir que ao encontrarem uma estética e uma 

narrativa diferente daquela hollywoodiana os sujeitos acessam uma outra esfera de 

elaboração do pensamento, do olhar. Começa aí, a partir do incômodo, da polêmica, da 

confusão, do encantamento, da identificação, ainda que em uma escala pequena, o 

processo de descolonização do olhar, a abertura para outros modos de se ver filmes, 

tendo em vista que este é um processo que se alonga, se estende para fora do círculo, 

contamina a vida cotidiana. 

 Este espaço foi também um lugar no qual os sujeitos puderam ter acesso a estas 

produções e isso, certamente, tem influência sobre o processo de formação docente 

também. Principalmente se considerarmos a limitação do repertório dos professores e 

professoras, sobre os filmes nacionais (SILVA, 2015). Talvez seja esta também uma 

tarefa dos professores/as formadores/as, de proporcionar o encontro com o cinema 

enquanto potência formadora, como nos ensina Inês Teixeira et al. (2014) e Valeska 

Oliveira (2015). É preciso combater a ideia de que a formação cultural, estética é alheia 

aos processos da formação da docência.  

Guimarães, Nunes e Leite (2002), ao discorrerem sobre a formação do/a 

professor/a, o/a profissional da educação, apontam que a sua formação deve ser 

construída imersa na cultura, contemplando inclusive as experiências estéticas. Desse 

modo, promover experiências com as artes plásticas, a música, o teatro, a fotografia e o 

cinema, dentre outras. Isso significa compreender o sujeito em formação não como um 

objeto sobre o qual depositamos conhecimentos e conceitos e esperar que este responda 
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a isso. Ao contrário, é concebe-lo como um cidadão do mundo que possui direito ao 

conhecimento, à reflexão, às instituições escolares, à expressão, à fala, e também às 

artes, de modo geral (GUIMARÃES et al, 2014).  

Nesse sentido, os círculos dialógicos contemplaram essa dimensão cultural no 

processo de formação destes sujeitos ali, promovendo o encontro destes com o cinema, 

um outro cinema, como fica explícito na fala de Sueli, no último círculo dialógico, em 

13 de novembro de 2018.  

Sueli: (...) O ciclo de formação foi muito importante para mim. 

Principalmente por ter tido acesso a documentários, filmes que 

eu nunca tinha assistido e visões diferentes a respeito destes 

documentários, foi muito intenso.  

 

É importante salientar que o acesso aos bens culturais, incluindo aí o cinema, é 

historicamente restrito aos grupos dominantes, às elites, sobretudo em um país tão 

desigual como o Brasil. Na sociedade capitalista tardia a exclusão não incide apenas 

sobre bens materiais e/ou posses, mas se dá também no âmbito simbólico, da cultura, 

vetando, ou ao menos dificultando, o acesso aos bens culturais, às artes, ao cinema. Por 

isso mesmo, é necessário que os espaços de formação, como a Universidade, 

proporcionem o acesso, o contato com as artes, formando os sujeitos para além da 

técnica. Regina Garcia e Nilda Alves (2002) apontam ainda que é preciso que os 

currículos incluam oportunidades para a ampliação do repertório, do universo cultural 

dos sujeitos inseridos nestes espaços. 

 Outro ponto a se destacar nesta categoria é a potência do cinema enquanto 

possibilidade de deslocamento em nossa experiência humana. Isto se deve também, 

em minha leitura, ao fato de que os sentidos estabelecidos sobre determinado filme não 

são dados puramente pelo arranjo específico dos elementos nele contidos, ao contrário, 

isso ocorre na relação com o público, na mediação dos sujeitos. Estes sujeitos produzem 

sentidos sobre a obra, não apenas os reconhece (TURNER, 1997). De acordo com 

Rosália Duarte (2009) ainda nos ensina que a produção de sentidos sobre determinado 

filme está vinculada ao conjunto de discursos produzidos sobre ele. 

 Isso significa que os sujeitos possuem uma experiência única, cada qual ao seu 

modo, a partir de seus horizontes sociais, com a sétima arte. Nesse sentido, o que 

pudemos perceber nesta pesquisa foi o cinema como um agente que possibilita, de 
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algum modo, o deslocamento dos sujeitos. Por deslocamento entendo o movimento de 

um lugar, que não necessariamente é físico e/ou geográfico, para o outro antes não 

habitado por este sujeito. A que me refiro quando falo sobre isso? Refiro-me às 

potências do cinema enquanto um objeto cultural, uma prática social, que nos dá 

possibilidades de reconhecer posições e visões de mundo, ideologias, concepções 

cristalizadas acerca do outro, estereótipos, etc.  

O sujeito, desde o seu horizonte social, por meio da experiência41 como o 

cinema, passa a se questionar, interrogar, se colocar em conflito e isso gera um processo 

de deslocamento, de mudança. Tal processo implica em ruptura, desconstrução e 

reconstrução. E este processo é essencialmente dialógico e coletivo. Os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, bem como o pesquisador, são coautores de suas 

(des)construções, participam dos discursos, partilham sentidos, conflitos, tensões, etc. 

Neste processo os sujeitos produzem sentidos sobre si mesmos, sobre o outro e sobre o 

mundo. O cinema, visto também como um sujeito que nos interroga, nos exige a 

contrapalavra, participa deste (in)tenso processo produzindo movimento, deslocamento 

em nós. E isso nos leva a perguntar: o que pode o cinema? 

O diálogo entre Conceição, Milton e eu, pesquisador, durante o último círculo 

dialógico, nos permite, seguramente, dizer que o cinema participa deste processo de 

(trans)formação, que ele pode nos mover, nem que seja pela via do incômodo, da 

repulsa. Na ocasião falávamos sobre como o cinema pode nos tocar, nos provocar, 

fazendo com que haja em nós mudanças.  

Milton: Então, estudando cinema, educação e as relações 

educação-cinema, juntas, vendo os filmes aqui, isso é 

maravilhoso! Uma convicção que eu tenho enquanto pessoa, 

sujeito, pesquisador é que o cinema, como toda arte, tem o poder 

de nos mover, de alguma forma. (...) A gente assisti aos filmes... 

E aí você começa a rever o mundo a partir disso, né? O que que 

eu vi? O que que isso mudou em mim? O que se moveu em 

mim? Para além daquele momento que eu tive ali... depois disso, 

o que gerou, em mim, de consequência? Porque o cinema 

costuma fazer isso, gera consequência, ainda que seja 

intelectual, na forma de pensar. E na forma de olhar...  

                                                           
41 A expressão “experiência”, neste texto, é sempre empregada no sentido anunciado por Larrosa (2002), 

como sendo aquilo “que nos passa”, aquilo que provoca em mim movimento, produz marcas. É preciso 

destacar isso, pois a expressão, em muitos contextos, foi contaminada por uma ideia associada à ligeireza, 

a eventos que apenas acontecem. Aqui, empregamos o sentido larrosiano atribuído a essa palavra, como 

evento único, a experiência, atravessa-nos, retira-nos de determinados lugares, produz em nós marcas que 

passa, de algum modo, a nos constituir como sujeitos. 
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Conceição: É engraçado isso... a gente sai daqui e continua 

pensando no filme, né. Aí tudo que você vai fazer, está lá 

pensando... Vai tomar banho e está lá (risos)... é uma coisa 

muito louca.  

João: Pois é... é engraçado, mas o cinema tem esse poder, né?! 

Nunca é só ver um filme.  

 

 Inês Teixeira et al. (2014) nos ensina que o cinema nos “ajuda a olhar”, já que 

ele “interpela nosso olhar e as imagens nele contidas, provocando deslocamentos” (p. 

123). Para estas autoras, e eu concordo, o cinema pode nos oferecer uma experiência 

radical de alteridade sendo capaz de mover em nós, como já dito antes neste texto, 

concepções de mundo, de si e do outro há muito tempo cristalizadas.  

Ele é capaz de nos colocar em contato com outros horizontes e mundos, fora da 

nossa experiência enquanto sujeito, e isso nos ajuda a compreender o mundo por outros 

planos. Se encaramos o cinema como uma experiência radical de alteridade, assumimos 

que ele pode nos colocar sempre em contato com aquilo que eu, como habitante de 

minha existência, desconheço e que só no “olho do outro” posso aprender. O cinema, 

então, nos coloca diante da diferença e isso nos move, desloca.  

A experiência, no sentido em que emprega Larrosa (2002), com o cinema nos 

retira dos lugares fixados, nos conduz à abertura, ao inacabamento, na encruzilhada. Por 

meio dele podemos reaprender a nós mesmos, os outros e o mundo. Com relação a isso, 

observamos também que por meio do encontro com o cinema, os sujeitos foram capazes 

de repensar imagens, estereótipos, sobre as formas de se aprender e ensinar e também 

sobre as religiões de matriz africana, sobre Exu.  

Milton: Os filmes fazem isso também de uma forma bonita, 

uma visão diferente sobre Exu. Ele é uma pessoa agradável, ao 

seu dispor, é basicamente isso. Seria mais próximo da figura que 

temos do Deus cristão do que do diabo. Porque a ideia que se 

tem de deus na religião cristã é isso, esse ser que está à 

disposição, fazendo ao seu favor, que se move ao seu favor, que 

se você clamar ele vem fazer. Isso para mim é a figura de Exu.  

João: Não sei se vocês lembram, mas na fala do filho da Mãe 

Beata ele fala "Eu chamava Exu (quando criança) de “vôinho”, 

porque eu comia carne quando Exu comia. Então ele punha 

comida na minha mesa" Imagina, essa é uma relação de 

companheirismo, de paternidade, até.  

Conceição: Eu pude ver o Exu como se fosse eu, como humana. 

(...) Para mim, depois que eu conheci isso tudo aqui, vi os 
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filmes, foi que vi que não era nada daquilo que achava que era, é 

como se eu pedisse assim "ai deus, me ajuda...", é a mesma 

coisa de dizer "ai Exu, me ajuda"... a relação é essa, não tem 

como escapar disso.  

 

A expressão dos sujeitos durante este diálogo é algo que merece ser destacado. 

Tanto Conceição quanto Milton, sentados em um semicírculo, passam uma calma quase 

monástica, mantém sempre a leveza na palavra. Ambos se referem a esse processo de 

mudança, de deslocamento com uma tranquilidade ímpar. Isso, de algum modo, nos 

permite pensar que este movimento se deu de modo orgânico, que esse processo se 

enraizou nestes sujeitos, que está reverberando para além desta pesquisa.  

Podemos considerar também que este processo é parte de uma desnaturalização 

do olhar tendo em vista o “olhar naturalizador” que temos sobre determinadas questões, 

sobretudo aquelas que não me afetam diretamente como a pobreza, a violência, o 

racismo, o sexismo, etc. Os sujeitos então, por meio dos filmes, passam a questionar 

certos lugares pré-determinados de hierarquização do humano, os estereótipos, seus 

hábitos e comportamentos, etc. Isso também faz parte do processo de descolonização 

que estamos construindo e tratando nesta pesquisa. Pensar, problematizar, questionar é a 

isso que estamos nos referindo como processo de descolonização, de deslocamento. 

Como discurso o cinema evoca a nossa alteridade, nos faz pensar sobre estes lugares e 

provoca em nós contrapalavras, fomenta rupturas e a criação de outros sentidos. 

Podemos pensar, então, que o cinema, em toda a sua potência artística, produz 

determinados efeitos no qual se insere e que nesta experiência não foi diferente. 

 É preciso destacar ainda nesta categoria a relação entre cinema e alteridade, 

como ele evoca isso, como nos permite encontrar o outro na tela. A alteridade, como já 

dito anteriormente, é um conceito presente em toda a extensão do pensamento de 

Mikhail Bakhtin e se refere à noção de que o “eu” só pode existir na presença do 

“outro”. Para Bakhtin (2011) o indivíduo não existe fora da alteridade.  

No contexto do cinema, a alteridade se refere à experiência ética e estética de 

olhar o outro, de olhar com o outro (HILGERT & FISCHER, 2016). Sendo assim, de 

acordo com as autoras, a presença do outro não se dá apenas em termos de inclusão ou 

exclusão, como únicas possibilidades de alteridade. Trata-se, portanto, de  

“um outro que está no olhar, que integra intimamente a experiência de sair de 

si e de trazer o mundo (ou trazer o outro) novamente para dentro de si. 
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Falamos, assim, da atitude de se deixar levar pelo outro, pela assustadora 

experiência de caminhar pelo desconhecido” (HILGERT & FISCHER, 2016, 

p. 1239).  

 

 Desse modo, a experiência da alteridade, o encontro com o outro por meio do 

cinema se dá na experiência, como um acontecimento único e irrepetível, no sentido de 

um evento dialógico como apontado por Bakhtin (2011). Há nesse encontro tensões e 

conflitos que marcam essa experiência radical de alteridade, como dito por Bergala 

(2008) sobre o cinema. Nesta pesquisa, o cinema também é tido como um sujeito que 

nos interroga sobre as nossas visões de mundo, sobre as nossas posições, nos faz pensar 

sobre o outro. Assim, o que vemos na tela é um “outro eu”, como que em um espelho, 

que exige a presença do outro, do olhar do outro, para vermos a nós mesmos.  

 Há nesse processo, de acordo Amanda Hilgert e Rosa Fischer (2016) uma 

desconstrução do “eu” a partir do “outro” que, necessariamente, estabelece um jogo de 

aproximações e distanciamentos. Isso faz com que, a partir desta experiência, eu me 

reconheça no outro, ao mesmo tempo que reconheça este outro em mim. Essa é, para 

nós, também a dimensão da alteridade neste processo. Nesse sentido, “a experiência da 

(e com a) alteridade no cinema pode ocorrer de forma muito intensa: ver um filme e ser 

olhado de volta por aquelas mesmas imagens é o que caracteriza a potência de tal 

acontecimento” (HILGERT & FISCHER, 2016, p. 1240). 

 Esse processo significa, portanto, uma abertura ao outro, caminhar no sentido 

deste outro. A fala da participante Valdina, no segundo círculo dialógico, nos fala a 

respeito dessa experiência, quando comenta a respeito de uma das “personagens” do 

filme “Santo Forte” de Eduardo Coutinho (1999). 

Valdina: Pelo filme, você entra um pouco no cotidiano de cada 

um ali. É um cinema participativo. Por mais que você não esteja 

falando, interagindo com a cena diretamente, você está ali 

dentro. De certa forma você está ali acompanhando. Quando a 

doninha ali (D. Thereza) faz um café e oferece “Você quer 

café?”, tipo, ela está ali me oferecendo o café, porque não tem 

ninguém ali... Ela está oferecendo para mim, assim... está tipo na 

minha cara oferecendo o café. Então, eu gosto dessa sensação, 

de estar, de certa maneira, participando ali no meio, de não ser 

tão alheia (à obra).  

 

A fala de Valdina revela essa dimensão alteritária do cinema, nos faz pensar nos 

modos em que dialogamos com o cinema, como ele nos interroga, exige, acolhe-nos. 
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Em sua fala a participante usa a expressão “você está ali dentro”, e isso nos permite 

pensar em como ela consegue alcançar a experiência alteritária como nos conta Bergala 

(2008). Desse modo, podemos pensar que quando olhamos para o filme este também 

nos olha, e, como um evento dialógico, nos interroga, exige de nós uma contrapalavra. 

O filme, desse modo, assim como a palavra, é prenhe de sentidos outros, de respostas.  

Ainda sobre este episódio, cujo filme em questão era “Santo Forte”, devo 

destacar sobre uma particularidade desta obra. Por se tratar de um longa no qual os 

personagens são sujeitos “reais” e suas falas revelarem muito de si, de suas histórias e 

trajetórias há, em minha leitura, uma potência maior para esse caminhar em direção ao 

outro, a que estamos chamando de alteridade. Há a partilha desse território comum da 

palavra como dito por Bakhtin (2006). Além disso, filmes com este aspecto, cheio de 

“espaços em brancos” nos convocam a ocupar estes lugares do outros, nos tira de uma 

posição estável, nos faz pensar, produzir outros sentidos.   

Badiou (2004) também nos conta sobre o cinema como uma experiência de 

alteridade, a que ele chama também de filosófica. Ele aponta que o cinema pode ser 

compreendido como um evento de criação, portanto um acontecimento filosófico e isso 

implica viver um contato particular com o “outro”, o diferente, nesse caso o filme.  

Nesse sentido, na companhia do outro, nós somos capazes de criar outros sentidos sobre 

determinada questão apresentada no filme que reflete e refrata nossos cotidianos, nossas 

situações concretas e urgentes de vida. 

“O cinema nos apresenta o outro no mundo, em sua vida íntima, em sua relação 

com o espaço, em sua relação com o mundo. O cinema amplifica enormemente a 

possibilidade de pensar o outro” (BADIOU, 2004, p. 56, tradução nossa), como 

podemos ver nas falas de Maokota Valdina. Isso significa que podemos inclusive 

repensarmos nossas concepções de mundo, o imaginário sobre o outro, sobre as formas 

de representação dos mesmos na sétima arte, etc. a partir da experiência 

cinematográfica.  

A este respeito também nos ensina Inês Teixeira et al. (2014) quando aponta que 

o cinema é capaz de nos mover quando nos apresenta a diferença, quando permite 

refratar a realidade, oportunizando a criação de outros sentidos sobre si, sobre o outro e 

sobre o mundo. Para isso, nos alerta as autoras, é preciso que nos encontremos com um 
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cinema que evoque a alteridade, como em processo de construção e desconstrução 

contínua, inacabado, que nos apresente o outro, a diferença nas telas. 

 Nesse sentido, a alteridade também, neste processo, é encarada como o processo 

que me permite também ser habitado pelo outro, num movimento dialético, ao passo 

que também passo a habitá-lo. Estrangeiro do outro, enquanto este outro é igualmente o 

meu. Relembrando Bakhtin (2011, p.80):  

Que vantagem teria eu, se o outro se fundisse comigo? Ele veria e saberia o 

que eu vejo e sei, ele somente reproduziria em si mesmo o impasse da minha 

vida; é bom que ele permaneça fora de mim, porque dessa sua posição ele 

pode ver e saber o que eu não vejo nem sei a partir da minha posição, e pode 

enriquecer substancialmente o acontecimento de minha vida.  

 

 Nesse sentido, o cinema é uma experiência que evoca a alteridade, exige o outro, 

nos coloca diante o outro, na tela, que potencializa o encontro com a diferença, com o 

diferente, ao passo que nos convida a pensar sobre questões relativas a nós mesmos, 

sobre as nossas existências. O filme “A cor do paraíso” (1999) do iraniano Majid 

Majidi nos mostra essa dimensão de ser estrangeiro do outro, de habitar este outro ao 

passo que também sou habitado por ele. Por entre os planos abertos e os cortes bem 

elaborados de Majidi vamos nos encontrando com este outro ao passo que também sou 

mirado por ele. Vamos nos perguntando sobre quem são aquelas pessoas e ao mesmo 

tempo perguntamo-nos quem somos nós. Algo semelhante acontece com o Exu de 

Besouro (2009). Quem é aquela figura que não sendo humana é a mais humana das 

criaturas? E quem sou eu nesta malha “meta-física”? É essa a experiência alteritária que 

o cinema nos convoca. 

“O nosso “eu” se projeta no “outro” por meio das imagens, e nos faz vivenciar 

os sentimentos e emoções do outro”, nos move em direção a ele. Isso fica evidente na 

fala de fala Valdina e também de Conceição, no trecho que transcrevo abaixo, quando 

fala sobre sua imagem de Exu, após encontrá-lo nas narrativas fílmicas nos círculos 

dialógicos.  

Conceição: (...) Eu pude ver o Exu como se fosse eu, como 

humana. É isso! Aquilo de fazer o bem ou não... a gente também 

é assim. Para mim, depois que eu conheci isso tudo aqui eu vi 

que não era nada daquilo que achava que era. É como se eu 

pedisse assim "aí deus, me ajuda...", é a mesma coisa de dizer 

"ai Exu, me ajuda"... a relação é essa. (...) essa foi a relação que 

eu fiz depois. Sou eu. Não tem como não ser assim.  
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 Todas estas falas, e muitas outras que não entraram nesta análise por uma 

questão pragmática, apontam para a dimensão alteritária do cinema, dele como 

potencializador do desenvolvimento da mesma. Isso me autoriza a afirmar, sem dúvida, 

que o espaço-tempo desta pesquisa, os círculos dialógicos, contribuiu diretamente para a 

(des)construção destes sujeitos, em relação à alteridade, por meio da experiência 

cinematográfica, conforme nos ensina Inês Teixeira et al. (2014). Por certo, por desejo 

de Exu, como o senhor dos processos educativos, estes sujeitos saem com outra visão 

sobre a necessidade de viverem de modo aberto ao outro, de caminhar em direção a este 

outro, pelo diálogo.  

 Por fim, gostaria de contar sobre o cinema como potência formadora, ética, 

estética e política dos sujeitos e de que modo vivenciamos isto nesta pesquisa, neste 

processo que se alonga para além dos limites da mesma. O cinema nos humaniza, nos 

traz para o exercício da alteridade, nos faz ir além dos consensos a que estamos 

condicionados, como nos lembra bem Inês Teixeira (2011). E isso se traduz em 

processos de deslocamento, nos leva para longe de certezas e concepções de mundo há 

muito sedimentada em nós. Talvez esta seja a grande contribuição do cinema na 

formação humana, a potência de formação ética, estética, cultural e política dos sujeitos, 

como aponta Bergala (2008). Para ele o cinema pode constituir uma possibilidade para 

confrontar nossos saberes e representações construídas, o que permite produzir outros 

sentidos e olhares a respeito de questões sociais, e da própria subjetividade. Isso tudo 

pelo encontro com a alteridade, que o cinema nos convoca. 

 A experiência com o cinema, nesta pesquisa, de algum modo nos permitiu 

vivenciar isso, essa potência do cinema. Os sujeitos puderam viver a experiência com a 

sétima arte, sendo mobilizados, mudando visões e posições acerca de si e do mundo. 

Elas e ele saem com as marcas, no sentido que emprega Larrosa (2002), da experiência 

que, possivelmente, vai reverberar para fora desse processo, ajudando-os também na 

constituição de uma docência mais uma humanizada, uma vez que este também é um 

dos alcances do cinema (AZEVEDO & TEIXEIRA, 2010).  

“O cinema pensado como alteridade interroga o já visto, remove o instituído, 

desloca os olhares, inventa ideias, possibilidades. Outros enredos. Novas imagens” 

(AZEVEDO & TEIXEIRA, 2010, p. 08). Podemos perceber isso no diálogo que 

transcrevo abaixo, do segundo círculo dialógico, quando fala das potências do cinema 

na realização dos círculos dialógicos:  
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Milton: (...) Ele (o filme – grifo nosso) amplia a nossa forma de 

ver também, né...  

Conceição: E isso é muito importante. (...) é muito importante 

também essa discussão, ainda mais que eu não sou de falar 

tanto.  

João: Por isso que esse momento de partilha é tão intenso. O 

filme mexe com a gente, nos provoca, né?  

 

 Embora pareça um diálogo simples, é preciso nos ater na construção processual 

dessa compreensão do cinema enquanto potência formadora. Ao longo do processo, 

pude presenciar como pesquisador, diversos momentos em que esta dimensão 

formadora tocava os sujeitos, até mesmo em contatos fora do espaço-tempo da pesquisa. 

Alguns sujeitos por exemplo procuraram conhecer outras cinematografias, outros 

cinemas, por conta desta experiência, nos mostrando que o que se instalava ali era um 

processo que transbordava para fora da pesquisa. Revela-nos a potência da sétima arte, 

também enquanto discurso, como formadora das subjetividades, da ética humana, da 

criação artística dos sujeitos.  

 Não poderia encerrar esta parte do texto sem comentar da força exulíca neste 

processo, já que Exu é o senhor de todos os processos educativos, como nos conta 

Araújo (2015). O cinema em sua potência educativa carrega o gérmen da transgressão, 

da subversão, da ruptura, pois nos ensina a ver por outros planos, e, desse modo, contém 

também a dimensão exulíca, a força do movimento, o caráter disruptivo de Exu.  

 Um Exu cineasta42, tal qual se apresenta na obra de Eliane Coster (2011), “A 

boca do mundo”, que conduz as lentes dos nossos olhos para a mudança, para o 

movimento, que nos ensina que enquadrar as diferenças, num processo intenso de 

alteridade, é o que me movimenta em direção ao outro, pelo diálogo. Exu, o cineasta, 

aos modos de Glauber Rocha, que quer conhecer o povo, suas misérias, suas dores e 

suas belezas e que provoca em nós a necessidade de abertura a este outro, sempre 

estrangeiro de mim. Exu é visto aqui também com a câmera na mão, revelando-nos a 

                                                           
42 Chamar Exu de cineasta é provocar o leitor, e toda uma forma de pensar da academia, sobre as 

potências dessa divindade enquanto signo da descolonização. Portanto, faço essa provocação no sentido 

de lançar sementes de diálogos para uma discussão sobre o signo de Exu como forma de criar outras 

epistemologias. Isso é um desafio quando consideramos as estruturas racistas e coloniais de nossa 

academia. Tal fato evidencia muito mais essa necessidade de falar sobre esse assunto em nossos espaços 

formativos. 
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potência do olhar, dos modos de enxergar o outro e o mundo. Torna-se parte deste 

processo que é também educativo, como aponta Araújo (2015).   

6.5.2 – Relações entre cinema e educação 

 

 Nesta categoria busco compreender os discursos produzidos pelos sujeitos 

acerca das relações entre cinema e educação. Busco pensar como esse tema aparece nas 

falas dos sujeitos, suas concepções acerca dessa relação, como eles/as compreendem o 

cinema nos processos educativos, em sua formação docente e as possibilidades que 

enxergam na relação cinema-educação. Além disso, procuro pensar de que modo os 

sujeitos enxergam a potência do cinema enquanto aporte para abordar as questões 

étnico-raciais, o racismo e as religiões de matriz-africana. 

Algo bastante marcado na fala de alguns/as participantes foi como levar o 

cinema para escola, tratando das questões que proponho nesta pesquisa. Entretanto, está 

não é a minha preocupação principal neste texto, sobretudo porque acredito que já exista 

uma produção considerável sobre esta questão no campo das relações entre cinema e 

educação e relações étnico-raciais. Além disso, não pretendo fazer recomendações, 

como que em receitas para esse movimento, pois acredito que isso faz parte da 

construção docente de cada sujeito. Em algum momento posso passar por este tema, 

mas não é minha preocupação o fazer. 

O que busco aqui é pensar como os sujeitos percebem as relações entre cinema e 

educação, e suas potências, bem como isso contribui para a formação docente, 

sobretudo na perspectiva da descolonização que tenho tratado nesta pesquisa. Nesse 

sentido, começo discutindo sobre os modos como os sujeitos enxergam o cinema em 

sua relação com a educação. O diálogo que transcrevo abaixo, aconteceu durante o 

segundo círculo dialógico, e evidencia, de algum modo, essa relação: 

João (pesquisador): Falamos do cinema, desse filme até aqui, 

mas eu queria saber, enquanto educadores e educadoras, como 

vocês enxergam a relação entre esses dois universos, cinema e 

educação. Há marcas do cinema em nossas trajetórias, né, 

mesmo que seja algumas coisas aleatórias, a gente acaba vendo 

ao longo da vida... Como vocês enxergam isso?  
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Luiza43: Para mim está totalmente relacionado, principalmente 

porque eu penso no audiovisual como uma ferramenta de 

comunicação com as crianças e os adolescentes, porque é o que 

eles têm acesso hoje em dia. 

Sueli: Eles mesmo estão produzindo. Isso facilita muito o 

diálogo.  

Luiza: Exatamente! Eles estão produzindo, estão vendo isso a 

todo momento. É uma coisa que tipo assim, é comunicável, você 

consegue interagir com a pessoa, com o grupo com muito mais 

facilidade, então eu vejo que tem total relação.  

Valdina: Eu acho que eu ainda estou aprendendo como fazer 

esse encontro, embora eu acredite muito que é um caminho. Um 

caminho muito viável de se fazer, esse caminho docente que a 

gente está aí para trilhar. A Luiza falou sobre o audiovisual, eu 

fico pensando que... acho que gente está na época que o 

audiovisual invade, que ele realmente vai entrar todas as 

instâncias assim, mas de uma maneira que não seja um 

blockbuster. Que seja realmente uma ferramenta informativa e 

formativa, principalmente. (...) vejo (o cinema – grifo nosso) 

como uma ferramenta incrível, acho que o que a gente precisa é 

ferramenta e de dar ferramentas. Então, acho que é um caminho 

super viável e que eu acredito muito. Não sei ainda como fazer, 

mas acredito muito.  

 

Estas falas, de algum modo, nos permitem perceber que o cinema, no contexto 

da educação, ainda é visto enquanto “ferramenta”, como auxílio pedagógico ou como 

algo para ilustrar os conteúdos, como “metodologia” para ensinar. A fala de Sueli, 

durante o último encontro, também demonstra isso: 

Sueli: Eu acho que a gente tem que usar os recursos 

audiovisuais para poder atingir a maior parte dos nossos alunos, 

já que praticamente nós estamos em uma sociedade imagética. 

Uma sociedade que só se importa com a imagem. Então, eu acho 

que essa forma do vídeo, do filme, do documentário, você 

consegue chegar mais fácil no seu público. Você tem a 

possibilidade de, com uma imagem, dizer muitas coisas.  

 

 A partir destas falas, podemos perceber que o cinema, muitas vezes, ainda é 

colocado nesse lugar didatizado ou instrumental (AZEVEDO & TEIXEIRA, 2010), e, 

desse modo, perde suas potências enquanto arte, objeto cultural limitando suas 

                                                           
43 A participante “Luiza” (nome fictício usado para proteger a identidade) não participou de todos os 

encontros, sua participação foi esporádica. Decidi manter a fala da participante neste diálogo tendo em 

vista que a mesma faz parte do processo, especificamente neste círculo. O enunciado, no sentido 

empregado por Bakhtin (2006), está também relacionado com o contexto em que é produzido, portanto 

não tinha como retirar a fala da mesma, o que comprometeria os sentidos deste diálogo. 
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potências na experiência humana. Embora haja um esforço grande para que essa visão 

seja superada, como aponta Teixeira et al. (2014), isso ainda está presente nos discursos 

dos educadores e educadoras, nos sujeitos em formação também.  

No entanto, não pretendo, a partir desta constatação, condenar os sujeitos da 

pesquisa, os professores e professoras em formação, ao contrário, isso me revela a 

necessidade de repensarmos os modos como, formadores/as, temos feito chegar o 

cinema aos espaços de formação. Nos indica, sem sombra de dúvida, a responsabilidade 

de construção de um olhar sensível para com o cinema junto dos nossos alunos, nos 

moldes do passador como aponta Bergala (2008). Aquele que está junto no processo de 

construção, que efetivamente proporciona situações/espaços para que os sujeitos 

vivenciem as experiências formativas, incluindo aí aquelas que envolvem o cinema.  

Essa concepção de “ferramenta”, acredito, tem a ver com a (de)formação 

cinematográfica que recebemos, aquela feita essencialmente pela televisão, na 

reprodução de uma estética empobrecida, narrativas lógicas, nos moldes da indústria 

cultural, representada, sobretudo pelo cinema estadunidense. Tal construção, sendo 

hegemônica, (de)forma os nossos olhares e nos faz crer que o único modo de 

experimentar o cinema é nessa perspectiva instrumental, utilitária, abandonando a 

dimensão de criação, de fruição artística. Diante disso, dessa realidade, o que podemos 

fazer, qual a saída?  

A saída, sem nenhuma pretensão de universalismos ou rigidez, em minha leitura, 

ancorado no que nos diz Alves Neto (2015), é promover o encontro dos sujeitos com 

um cinema, com um conjunto de obras, que seja marcado pela possibilidade de contato, 

para ser afetado, tocado, pungido com vistas a potencializar a alteridade. Nesse sentido, 

é preciso destacar que há inúmeros espaços e experiências, como esta pesquisa, 

representantes dessa concepção. Espaços como os círculos dialógicos que são 

verdadeiras encruzilhadas (trans)formadoras do olhar, movendo-nos para um olhar 

sensível, para a arte em relação ao cinema.  

Assim, acredito que estes sujeitos puderam também se encontrar com este outro 

cinema, potência artística, que evoca a alteridade, que não é instrumento para ensinar, 

mas é potência que forma, que também nos ensina, inclusive a aprender com ele.   As 

falas de Conceição e Milton, aceca da experiência com o cinema, no sentido da relação 

com a educação, durante o último círculo, apontam isso: 
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Conceição: Ah, eu gosto da ideia de poder trabalhar com 

cinema, porque eu me sinto muito tocada, assim... (...) O cinema 

tem esse poder de fazer você se envolver, ficar ali no filme, 

parece que você está ali, você fazendo o filme, parece que você 

participou do filme. Essa é a sensação que eu tenho, gosto 

muito... e trabalhar as relações com os filmes é algo que me 

instiga.  

Milton: Isso é muito interessante porque o cinema toma o seu 

corpo, não só o seu tempo, mas também o seu corpo. Essa 

experiência é única. (...) estar aqui, passar por esse processo, é 

pensar como isso tudo, conhecer outros cinemas, vai influenciar 

em minha prática enquanto professor. Como isso vai me 

influenciar na forma de como me colocar perante uma sala de 

aula. 

 Isso nos permite enxergar que isso tudo é um processo, que a formação docente, 

como atividade humana, é infinitamente inacabada. Há sempre cisões, rupturas, 

desconstrução, reconstrução nesse processo. Por isso advogo em favor de uma 

pedagogia do olhar, de uma formação que contemple o estético, o sensível, que inclua o 

cinema como fonte de experiências, tendo em vista que a formação não se limita na 

aquisição de saberes pedagógicos, como nos ensina Bernadete Gatti (2010). A esta 

perspectiva também nos ensina Ana Lúcia Azevedo e Inês Teixeira (2010) quando 

reafirmam a potência do cinema enquanto formador do humano, da humanização da 

docência. 

6.5.3 – A Lei 10639/03, relações étnico-raciais e a formação docente: um caminho 

para a descolonização 

 

 Os círculos dialógicos, de algum modo, fundamentam-se também, em termos de 

conteúdo, nas diretrizes da Lei 10639 e do Parecer CP 03/2004, que determina, de modo 

geral, sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, incluindo a 

formação de professores/as. Assim, trabalhamos com as temáticas relacionadas à cultura 

e religiosidade afro-brasileira, com vistas também na formação dos sujeitos na 

perspectiva da lei.  

 Isso proporcionou aos sujeitos uma aproximação mais efetiva com a Lei 

10639/03, conhecendo seus aspectos, seu alcance enquanto uma política de reparação, 

sua potência de ação na educação (e na formação docente), bem como a ampliação do 

repertório cultural dos mesmos. Foi possível perceber que este movimento se 

consolidou de modo bastante orgânico, uma vez que ao fim do processo mais de um 
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sujeito conta-nos sobre isso, como é o caso de Milton, no último círculo dialógico, 

quando falávamos de nossas experiências no processo que se “encerrava” ali:    

Milton: Eu acho que foram discussões preciosíssimas, todos os 

dias isso apareceu, sempre levantando questões da educação e 

da Lei (...) e isso foi uma coisa bem embasada. (...) foram 

discussões que agregaram muito para o meu conhecimento. 

Graduando em pedagogia, quarto período, provavelmente serão 

poucas as matérias que vou ouvir falar da questão étnico-racial, 

se é que tem alguma, ainda não sei. Então, essa é uma questão 

(da lei) que vai ser pouco tocada dentro da universidade e um 

meio de suprir essa carência... (que a gente deveria ver aqui 

dentro, por lei) é espaços como este.  A gente precisa buscar 

mesmo, pesquisar, porque a gente não precisa conhecer tudo, 

mas minimamente suprir a dúvida de um aluno, para fazer um 

diálogo onde prevaleça o respeito onde cada uma saiba aceitar e 

tolerar.  

 A fala de Milton nos mostra, na prática, os efeitos da Lei 10639/03 uma vez que 

ela potencializa a reflexão sobre as relações étnico-raciais, sobre a história e a cultura 

afro-brasileira, fomentando uma cultura de respeito e igualdade, sobretudo na educação, 

como nos ensina Petronilha Gonçalves e Silva (2013). Além disso, a lei induz à reflexão 

sobre as relações raciais no Brasil, fugindo do lugar comum da desigualdade 

socioeconômica. A este respeito Nilma Lino Gomes (2012b) nos conta que é preciso ter 

em mente a estrutura racista que vivemos quando falamos de desigualdade social, 

sobretudo no contexto da educação. Em outras palavras, sabemos que a pobreza no 

Brasil, como um produto histórico, é negra.  

 Este movimento de (trans)formação implicado pela Lei, como aparece na fala de 

Milton, demonstra a efetividade dela em promover uma mudança nos modos de se olhar 

para as relações étnico-raciais, sobretudo no contexto de formação docente. Ela 

representa uma “alforria curricular, nos dizeres de Araújo e Cardoso (2003) e implica 

em mudanças concretas para a formação docente.  

 Outro ponto a destacar acerca da lei é a percepção dos sujeitos em relação a lei e 

o papel político que ela tem na construção de uma outra perspectiva de educação, 

comprometida com o combate ao racismo e a desigualdade. O fragmento do diálogo que 

transcrevo abaixo, aconteceu no quarto círculo dialógico, nos mostra isso: 
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Paula44: E esse desafio (de falar sobre cultura, religião afro-

brasileira) está também em sala de aula, né, porque sempre vão 

vir os pais chatos que vão chegar reclamando. Mas tem a lei, as 

diretrizes. Está lá, precisamos aprender a cultura do aluno e a 

cultura do outro e conhecer mundo diferentes. Então tem a lei 

caso algum pai chato for lá. 

João (pesquisador): Isso, é pensar que essas linhas de fuga, 

como a lei, são essenciais para pensarmos a nossa formação e 

atuação como professora e professor. Isso (a cultura, história 

afro-brasileira) não é ensinado só porque eu gosto. Isso faz parte 

da nossa história e nós, brasileiros e brasileiras, precisamos 

saber disso. Quem é que diz isso? Está lá, na lei, o respaldo do 

CNE, que me garante o direito de ensinar sobre isso. 

 

 Antes de prosseguir é preciso problematizar a ideia da Lei como instrumento de 

silenciamento como pode sugerir a fala da participante Paula. Acreditamos que a lei, 

como instrumento que nos oferece determinadas garantias, não deve ser vista encarada 

como instrumento de silenciamento, ao contrário, esperamos que a mesa seja objeto de 

diálogo, de discussão, de construção coletiva, fugindo da perspectiva colonialista 

hierarquizante e não afeita ao diálogo. É preciso pensarmos na lei como meio pelo qual 

podemos alcançar diálogo nunca antes feitos no contexto da educação.  

No encontro seguinte, no quinto círculo dialógico, esta questão torna a aparecer, 

porque vimos o filme “Exu além do bem e do mal” e a questão de como tratar sobre as 

crenças e a visão de mundo afro-brasileira na escola apareceu, evocando a discussão 

sobre a Lei, novamente: 

Conceição: Tendo a lei, pode ser que fique mais fácil trabalhar 

isso, né? Principalmente se ainda permanecer o ensino religioso, 

porque está tudo sendo cortado né? (Se refere às ações do atual 

(des)governo presidencial). 

João: É isso, a lei é aquilo que temos para defender nossa 

posição. Dizer que isso é algo importante na educação. 

Conceição: Se algum pai vier reclamar a gente já vai para a lei, 

né? 

João: Exatamente, a lei é válida, precisamos cumprir, pronto. É 

claro que isso tem que ser feito de uma forma dialogada né. 

Tentar fazer essa inserção. E Exu talvez nos ajude a pensar esses 

caminhos, para chegar lá. Pensando aí na comunicação, na 

                                                           
44 “Paula” é o nome fictício atribuído a uma das participantes dos círculos que não compareceu em todos 

os círculos dialógicos. É semelhante ao caso da participante “Luiza” que decidi manter no texto, como 

expliquei anteriormente.  
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brincadeira, pelos modos em que ele entra e transita nos 

espaços. O filme de hoje nos ajuda a ver isso né, essa coisa de 

Exu ser múltiplo, dinâmico e que temos muito que aprender com 

ele. 

Essa discussão foi algo que perpassou quase todos os encontros, sempre haviam 

questões que evocavam novamente a lei. Ela também aparece no último círculo 

dialógico. A discussão retorna e fica evidente o quanto o processo foi positivo no 

sentido de construir uma visão sobre a lei, inclusive indo além do amparo legal que ela 

traz, tratando também sobre os alcances dela no que diz respeito à (futura) atuação dos 

sujeitos como professores e professoras. 

Conceição: E isso é um conflito que vamos passar né (se 

referindo ao ensino de história e cultura afro-brasileira nos 

espaços escolares). Porque de alguma forma, em muitas escolas, 

a gente vai ter que educar assim, né (do modo 

“colonizador”)? Porque dependendo de onde você estiver, eles 

não vão deixar (tratar destas questões). 

João (pesquisador): Mas isso também serve para a gente pensar 

nos processos de resistência, porque a gente disputa lugares. 

Você falou em algum momento, são outras falas, outros lugares, 

outros sujeitos falando desse outro lugar de poder. Antes isso (a 

discussão) existia muito pontualmente, mas hoje já existe um 

movimento consistente pra dizer "vamos resistir". Vai 

começando na universidade pra chegar na escola. Talvez, a Lei 

10639 seja esse grande amparo que nos motive e mobilize nessa 

direção. Porque não trabalhar com isso se a lei está aí?  

Milton: Exatamente! 

João: E eu não estou de qualquer lei, estou falando de uma lei 

que altera a LDB, a lei magna da educação.  

Milton: E quando você começa a pensar, em todos os âmbitos 

da educação, dessa forma... (por exemplo, se você vai ser um 

educador infantil) e se você começar a pensar através da lei, a lei 

te ampara para você fazer isso (tratar das questões étnico-

raciais) (...).   

 

 Estas falas, nos dois fragmentos dos diálogos nos círculos, revela o olhar que os 

sujeitos construíram sobre a questão da Lei 10639/03 durante o processo de formação 

que experimentamos nos círculos dialógicos. Isso revela também, como aparece na fala 

de Milton, ainda a ausência de um projeto pedagógico que de fato contribua para a 

efetiva-ação da Lei 10639/03 na formação docente. Essa postura de silêncio das 

instituições, de algum modo, revela uma posição diante disso. Para Bakhtin (2006) o 
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silêncio é constituinte da enunciação, e, sendo assim, uma posição de silenciamento 

pode revelar indícios fortes do desafio que ainda temos pela frente no que se refere à 

real implementação da lei.  

 Os diálogos trazidos para esta análise ainda revelam que ao menos alguns dos 

sujeitos reconhecem a Lei 10639/03 como amparo legal para uma ação pedagógica que 

se coloque como questionadora da colonialidade, que se apresenta como 

descolonizadora, que combata o racismo. Isso nos leva a entender que conhecer a lei, e 

refletir sobre as práticas que a inclui, é fundamental para que os sujeitos repensem suas 

posturas, como aponta o estudo de Rosilaine Ferreira (2018).  

Estes diálogos revelam ainda a compreensão dos sujeitos acerca das implicações 

políticas que a lei traz e isso demonstra já uma posição diante as questões que ela 

suscita. Os sujeitos reconhecem que a lei instaura, amplia o debate sobre o racismo, 

sobre as questões étnico-raciais. Durante o segundo encontro da pesquisa, quando 

assistimos ao filme “Alma no olho” houve um debate muito intenso sobre a questão do 

racismo, das formas de opressão do povo negro e durante esse episódio, Valdina conta-

nos sobre a importância da Lei nesse contexto: 

Valdina: Acho que o que está acontecendo aqui, agora, é a 

resposta do seu questionário. “Porque discutir questões étnico-

raciais e religiões de matriz africana é importante?”, é por isso 

aqui (se referindo à discussão que estava sendo feita). (...) é 

importante a gente tomar conhecimento dessas variadas formas 

de ser. E que bom que o tabu quanto a isso está diminuindo. 

Porque é um direito, “ser” é um direito. Essas discussões são 

importantes por isso. Esse conhecimento precisa ser ampliado de 

alguma maneira.  

 

 Partindo das falas dos sujeitos, podemos perceber que a Lei 10639/03, no 

contexto desta pesquisa, se configura como uma potência para a descolonização, uma 

vez que ela desloca o nosso olhar para a questão das relações étnico-raciais, de modo 

concreto. Acredito, que por esse motivo também a Lei se mostra como um modo de 

alcançarmos a descolonização, ou menos amplia o debate sobre ela. Para Eugenia 

Marques (2014) essa lei representa de fato uma contrapalavra à lógica da colonialidade 

a que estão submetidos os currículos de formação, bem como as nossas subjetividades e 

olhares. Ela significa objetivamente questionar o lugar de superioridade epistêmica, 
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estética, moral, ética do colonizador branco europeu. Em outras palavras, ela é a 

possibilidade exulíca da subversão da lógica colonial.  

 Por último, gostaria de destacar a contribuição desse processo que ao tratar da lei 

10639/03, no encontro o cinema, permitiu a ampliação do repertório cultural destes 

sujeitos, desvelando possibilidades de conhecimento e informação sobre a cultura afro-

brasileira, mais especificamente sobre as religiões de matriz africana, num espaço de 

partilha, de troca. Podemos perceber isso em um fragmento de diálogo que ocorreu 

durante o segundo círculo dialógico, quando assistimos ao filme “Alma no olho” e os 

participantes falavam de suas impressões sobre o filme: 

Conceição: Talvez, se Valdina não tivesse falado, eu não teria 

sentido dessa mesma forma (sobre a interpretação da colega). É 

muito importante essa discussão, ainda mais que eu não sou de 

falar tanto.  

João: Por isso que esse momento de partilha é tão intenso.  

Conceição: Para mim ele é muito importante, porque acho que o 

nosso conhecimento de África é muito pouco, eu não tenho 

conhecimento assim. Eu fiz uma matéria na UEMG de 

Barbacena sobre isso, mas não foi, não é nada. Não é nada perto 

do que outras pessoas têm e pensam. Por isso é importante estar 

aqui para aprender mais. 

Valdina: Acho que o que está acontecendo aqui, agora, é a 

resposta do seu questionário. “Porque discutir questões étnico-

raciais e religiões de matriz africana é importante?”, é por isso 

aqui.  

 

Outro ponto a destacar é que para alguns sujeitos este foi o primeiro contato com 

essas manifestações culturais e/ou religiosas, como foi o caso de Conceição que nos 

conta durante o encontro do quarto círculo dialógico quando assistimos ao filme “A 

boca do mundo”: 

Conceição: Eu estou me sentido assim, meio deslocada, 

desconhecida (risos). Eu não conheço, nada. Estou aprendendo 

aqui nessa nossa troca de experiência. Tem sido importante isso 

para mim.  

 

 A fala da participante nos indica também a importância, mesmo depois de mais 

de quinze anos, de democratizar e ampliar os espaços de discussão sobre a referida lei, 
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sobretudo nos espaços de formação docente, como forma de construir um debate 

sistemático acerca das relações étnico-raciais sobretudo no Brasil.  

 Por fim, gostaria de destacar a importância das obras que compuseram o bloco 

temático “Cultura afro-brasileira e formação docente”, que aconteceu do quarto ao 

sexto encontro. Nesses três círculos assistimos “A boca do mundo”, “Exu: além do bem 

e do mal”, “Do que aprendi com as minhas mais velhas” e “Besouro”, todos com 

enredos relacionados à cultura e religiosidade afro-brasileira. Exu, além de professor, 

sentou na cadeira de cineasta. O cinema, compreendido aqui também como discurso, na 

perspectiva bakhtiniana, possibilita um encontro com o outro, e no diálogo, produz 

deslocamentos capazes de mudar as nossas concepções e posturas de mundo 

(PASSARELLI, 1999), como foi nesta pesquisa.  

6.5.4 – Macumba: no filme de hoje, veremos Exu 

 

Nesta categoria busco analisar as questões relativas à discussão das religiões de 

matriz-africana e educação, com enfoque na formação docente. Inevitavelmente 

recorrerei aos filmes que assistimos durante esse processo e, de algum modo, falo 

também da relação destas religiões com o cinema. Aqui, então, aparecem os enunciados 

que versam sobre as experiências e impressões relacionadas às temáticas das religiões 

afro-brasileiras e também a figura de Exu, sobre os modos com que os estes sujeitos as 

vêm depois desse processo e como eles/as percebem a relação disso com a formação 

docente. Outro ponto é pensar nos deslocamentos, no sentido da descolonização, que 

este processo proporcionou aos sujeitos desta pesquisa. Podemos pensar nesta categoria 

como que em dois momentos: no primeiro analiso a questão das religiões afro-

brasileiras, de modo geral, e, no segundo momento dou um destaque maior à figura de 

Exu. 

Antes de prosseguir, gostaria de falar sobre o enunciado que dá o título a esta 

categoria. De algum modo, acredito, que essa expressão sintetiza o processo que 

vivenciamos nesta pesquisa. Os sujeitos passam do lugar do desconhecido para habitar a 

alteridade, pela palavra. Pela alteridade, os sujeitos foram construindo um outro olhar 

sobre as religiões de matriz africana, sobretudo para com a figura de Exu. Abandonam o 

lugar comum de preconceito, de repulsa e passam a ter um olhar de respeito e até 

mesmo de admiração para com estas culturas.  
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Conceição, durante o quarto círculo dialógico, quando vimos “A boca do 

mundo”, aponta: 

João: E aí, vocês já tinham ouvido falar de Exu? (Pergunta aos 

sujeitos). 

Conceição: Sim, mas como algo ruim. E é o que falávamos 

antes (do encontro passado), eu ouvia sempre coisas como "Exu, 

é sem luz, é algo sombrio". Mas nunca tinha ouvido assim, dessa 

forma (ela se refere ao filme, de como Exu é apresentado pelos 

adeptos do candomblé do Ilê Axé Omijuarô). 

João: Conhecer a cultura a religiosidade afro-brasileira, nessa 

perspectiva, de descolonização, é também desfazer essas 

imagens estereotipadas, compreendendo que isso tudo também 

faz parte da gente. Inclusive pensando como isso compõe a 

nossa identidade docente e os reflexos que isso tem na 

educação, em nossas formas de ensinar e aprender.  

 

 Esse enunciado de Conceição revela o quanto ainda estamos distantes de uma 

sociedade descolonizada, de uma educação descolonizadora, de uma construção 

antirracista, mas ao mesmo tempo aponta para a importância de fortalecer estes espaços 

de desconstrução e de diálogo. Assim, é preciso que nós pensemos, sobretudo na 

formação docente, nos modos de fazer valer as instruções do parecer 03/04 do CNE, 

bem como as DCN para a Educação das relações étnico-raciais.  

Em um dos diálogos, no quinto círculo dialógico, essa questão aparece no 

reconhecimento da participante Conceição da necessidade de conhecer a cultura e a 

religiosidade afro-brasileira: 

João: É engraçado como o filme traz um monte de questões, né. 

Como você vê essa discussão (das religiões de matriz africana) 

em sua formação? 

Conceição: Ela é muito importante, né? Porque a gente não 

pode só falar da igreja católica, tem que falar de tudo. Já que é a 

matriz africana, vamos falar de tudo que vem do continente 

africano, vamos buscar isso tudo.  

João: Sim! Até porque já temos a lei que nos orienta a trabalhar 

com isso, nos obriga, aliás. 

Conceição: (...) eu acho que é muito importante falar disso, todo 

mundo ter o mesmo conhecimento (sobre isso), a mesma 

oportunidade para conhecer, inclusive os meus alunos. Ver que 

não é nada da forma que a gente imagina que é, descontruir.  
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João: Pois é, e esse espaço, de alguma forma, é um disparador 

para vocês conhecerem um pouco mais da cultura, porque a 

religiosidade está dentro da nossa cultura. Não tem como 

separar uma coisa da outra.  

 

 Quando Conceição reconhece a necessidade de falar sobre isso em sua 

formação, conhecer e também, futuramente, educar os seus alunos e alunas para isso, 

revela o quanto esse processo foi um disparador para o início da desconstrução do 

imaginário colonizado sobre as religiões de matriz africana, além de fomentar um outro 

olhar sobre os modos de se formar professor/a, nessa perspectiva.  

João: Essa questão (como trabalhar em sala de aulas a discussão 

das religiões) nos mostra a importância de trazer essas 

discussões em nossa formação, que eu acredito não se encerra na 

universidade, mas se estende para o cotidiano escolar. É pensar 

como isso vai penetrar no cotidiano escolar, objetivamente. 

Conhecer essas produções (os filmes) que eu tenho buscado 

apresentar aqui é uma tentativa de romper com esses 

estereótipos, com esse imaginário preconceituoso e colonizado. 

Você mesmo falou (se referindo à Conceição), na primeira vez 

que falamos de Exu, que não conhecia, daí a importância de se 

conhecer, porque ao não conhecer eu alimento um imaginário 

preconceituoso.  

Conceição: Como eu falei, eu só ouvia coisas ruins, via ele 

assim, alguém ruim que faz maldade, né, o próprio diabo. Aí a 

gente vê que é outra coisa, não tem nada a ver com isso.   

 

Obviamente esse processo não se encerra aqui, pois é essencialmente inacabado, 

mas é possível dizer que ele já está em curso e que as falas dos sujeitos apontam para 

esse processo, para o início de uma caminhada que se consolidará no cotidiano, no 

exercício da docência também.  

As falas de Milton e Conceição, no fragmento retirado do último círculo 

dialógico, nos contam também sobre o deslocamento que vivenciaram nesse processo: 

Milton: Eu confesso que antes eu carregava um preconceito 

muito grande quando você falava das religiões de matriz 

africana, porque eu não posso negar a minha origem, eu fui 

criado em um lar cristão, minha mãe é pastora, então tem toda 

essa questão de como eu fui criado e do que eu ouvi falar sobre 

isso... Meu círculo se reduzia a essas pessoas, então quando eu 

começo a ter outros contatos  e passo a ter curiosidade, a 

participar desse tipo de evento, passo a buscar conhecimento e aí 

vou vendo o quanto é diferente, o quanto eu estava demonizando 
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uma coisa... e que nem tem demônio, já que demônio é da 

religião cristã...  

Conceição: Eu mesma via o Exu como demônio também, 

porque é isso que a gente ouve né? Mas mudou. 

Milton: E infelizmente a gente ouve falar de entidades, de uma 

forma muito pejorativa né? Pomba-gira... Etc... e no vocabulário 

também, a gente tem um vocabulário muito pejorativo acerca 

disso, dessas imagens. 

João (pesquisador): Isso é importante mesmo. Temos que 

pensar até sobre o léxico que usamos quando falamos de Exu, 

das religiões. Demonizar é uma palavra que nem cabe quando 

falamos de religiões afro-brasileiras. O diabo é cristão, uma 

criação da religião cristã. 

Milton: Pois é, e eles (cristãos) são quem mais o chama (risos). 

João: E você disse uma coisa interessante (se referindo à fala de 

Conceição). Quando você começa a entrar em contato (com a 

discussão) é que começa a mudar. É essa abertura que esse 

processo aqui, coletivo, com a gente, inaugura... é ele que 

precisa ser expandido de alguma forma. Porque as pessoas têm 

medo daquilo que não conhecem. Conhecer é fundamental para 

respeitar.  

 

 Neste fragmento de diálogo é possível perceber a potência também desse 

processo, tendo como plano de fundo a Lei 10639/03, como uma forma de os sujeitos 

poderem conhecer mais sobre as religiões de matriz africana, criando assim um olhar de 

respeito. Isso, de algum modo, está afinado com o que propõe o parecer CP 03/2004 do 

CNE, quando nos instrui acerca da desconstrução das imagens negativas e 

preconceituosas em relação à cultura afro-brasileira e o reconhecimento das mesmas, 

numa cultura de respeito. 

Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos 

de resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e 

por seus descendentes na contemporaneidade, desde as formas individuais até 

as coletivas. Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à 

sua descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar, 

compreender seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por 

tantas formas de desqualificação (BRASIL, 2004, p. 04).  

 

 Nesse sentido, acredito que este processo potencializou isso e produziu em nós, 

ainda que como um disparador do processo de desconstrução que se prolonga além da 

pesquisa, esse deslocamento. Os sujeitos, e alguns nunca tinham ouvido falar desse 

modo das religiões, puderam, por meio do cinema, encontrar uma visão sobre as 
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religiões de matriz africana distinta daquela forjada nos discursos coloniais. Puderam, 

por meio do cinema, no diálogo recriar as imagens que povoavam seus imaginários. Foi 

um importante passo para que comecem a pensar sobre as normativas coloniais, sobre a 

padronização dos sujeitos.  

Destaco, por último, que esse processo só foi possível pelo diálogo, pela palavra 

partilhada, pela alteridade, como nos conta Bakhtin (2006) que se colocava diante de 

nós a cada filme, a cada relato. Sem dúvida alguma isso gerou nos sujeitos uma abertura 

maior aos seus outros, à novidade, à mudança. De algum modo, vivíamos nesse 

processo aquilo que venho pensando como a descolonização das relações, dos modos 

como nos relacionamos enquanto professores e professora, colegas de profissão, 

estudantes, etc. Foi a emergência, na prática, daquilo que temos pensado nas teorias que 

sustentam esta pesquisa, este processo. 

 Tendo dito isso, passamos para o segundo momento de análise desta categoria. 

Exu nesta pesquisa foi educador, foi aquele que, pelo cinema, nos ensinou muito mais 

do que sobre as religiões afro-brasileiras. Ele nos ensinou também sobre educação, 

docência, cinema, identidade, ancestralidade, sobre ser brasileiro/a. Exu nos moveu, 

tirou de nós as muitas certezas que acreditávamos ter sobre docência, educação, cinema. 

A expressão “no filme de hoje, veremos Exu” que compõe o nome desta categoria se 

refere também à presença constante do Orixá Exu (durante todo o processo e) nas 

narrativas fílmicas que pudemos ter contato nesta pesquisa, foi uma forma de pensar 

sobre como nos encontramos com ele e quais os “efeitos” desse encontro. 

Nesse sentido, busco aqui, nesta parte do texto, pensar, a partir dos enunciados 

dos sujeitos, como esse processo se desenrolou, como a figura de Exu se projetava em 

seus imaginários e, após o contato com outras perspectivas e visões de mundo, como 

eles o enxergam. Minha intenção nesta segunda parte da análise desta categoria é tentar 

compreender as relações que os mesmos constituem com a figura de Exu e, de algum 

modo, pensar isso no âmbito da formação docente, destes sujeitos.  

 Para essa discussão gostaria de apontar que foi possível perceber o quanto ainda 

possuímos um imaginário colonizado, acerca do outro, de sua cultura e de seus modos 

de ser e estar no mundo. Isso fica evidente no modo como os sujeitos contam sobre suas 

experiências anteriores aos círculos dialógicos em relação à religiosidade afro-brasileira 

e a Exu, principalmente. Na fala de Sueli é possível perceber uma certa “contaminação” 
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pela visão ocidental, cristã a respeito de Exu, quando fala dele, durante o quarto círculo 

dialógico: 

Sueli: Ele é subornável. Se você quiser que ele faça uma coisa 

boa e você pagar ele vai fazer e se você quiser que ele faça uma 

outra coisa "nem tão boa" e você pagar ele vai fazer.  

 

 Essa leitura de Exu está muito relacionada ao que nos conta Silva (2012) quando 

assevera que no imaginário brasileiro Exu está ora relacionado a uma figura benéfica, 

ora a uma figura desordeira, etc. Isso se deve ao fato de uma espécie de “contaminação” 

cristã, ou “catolicização” do Exu africano, sobretudo na umbanda (TRAJANO, 2015).  

 De algum modo, as falas da participante Conceição, durante o quito encontro, 

quando falávamos da figura de Exu, no filme “Exu: além do bem e do mal”, também 

revelam isso: 

Conceição: A gente sempre ouve isso (que Exu é mal), né? “Se 

você for lá (no terreiro) procurar o bem vai achar o bem, se for 

procurar o mal vai achar o mal”. Eu identifiquei essa parte (no 

filme) porque é o que normalmente ouço com as pessoas que 

convivem comigo, assim. (...) Como eu falei, eu só ouvia coisas 

ruins, via ele assim, alguém ruim que faz maldade, né, o próprio 

diabo. 

  

Sobre isso é preciso que retomemos a ideia central deste texto que é 

compreender que Exu, o orixá da diáspora, não cabe na dualidade ocidental cristã, na 

oposição, como nos conta Pierre Verger (1999). Ellen Souza (2016), dentre outros 

autores e autoras que trago neste texto, nos conta ainda que Exu não cabe na lógica 

binária europeia branca. A ele não se imputa julgamento, já que ele representa, para a 

autora, todas as possibilidades do sentir, do pensar e do agir. 

Como contraponto a essa ideia presente nos enunciados dos sujeitos, Mãe Beata, 

no documentário “A boca do mundo” (2009), nos conta sobre um Exu paternal, 

companheiro, cujo maior atributo é estar perto dos humanos, acolhendo-os, amparando-

os. Em determinado momento Mãe Beata, emocionada, se refere a Exu como “ọkọ mi”, 

em tradução livre, “Exu, meu marido”. A fala de Mãe Beata revela uma visão sobre Exu 

“desde de dentro” da tradição do candomblé, a partir da visão de mundo iorubana, e isso 

faz com que a compreensão sobre Exu seja essencialmente diferente, uma vez que fala 

de uma outra matriz de pensamento, que não a ocidental, branca, cristã, hierarquizada. É 
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essa ideia de um companheiro, aquele que auxilia na caminhada à emancipação, à 

liberdade, aquele que se compromete com a comunidade, que também empreguei a 

expressão “ọkọ mi” no poema “Canto para Exu” (página 40 deste texto). Daí a 

importância de se construir (e lutar por) espaços em que estas vozes, como a de Mãe 

Beata, possam ecoar, possam falar de si, desde a sua experiência, como aponta as DCN 

para o ensino das relações étnico-raciais (BRASIL, 2004).  

No decorrer do processo, porém, Exu foi se apresentando, nos filmes e na 

palavra de cada um e isso permitiu que os sujeitos envolvidos nos círculos pudessem 

olhar de novo pra Exu, dessa vez com um olhar “suspenso” dos binarismos cristãos 

ocidental. Exu nos deslocou: 

Milton: (...) eu confesso que eu carregava um preconceito muito 

grande quando você falava das religiões de matriz africana, 

porque eu não posso negar a minha origem, eu fui criado em um 

lar cristão, minha mãe é pastora, então tem toda essa questão de 

como eu fui criado e do que eu ouvi falar sobre isso... Meu 

círculo se reduzia a essas pessoas, então quando eu começo a ter 

outros contatos  e passo a ter curiosidade, a participar desse tipo 

de evento, passo a buscar conhecimento e aí vou vendo o quanto 

é diferente, o quanto eu estava demonizando uma coisa... e que 

nem tem demônio, já que demônio é da religião cristã...  

Conceição: Eu mesma via o Exu como demônio também, 

porque é pelo que a gente ouve né?  

Milton: E infelizmente a gente ouve falar de entidades, de uma 

forma muito pejorativa né? 

 

Na fala de cada um dos sujeitos pode-se perceber o uso do tempo verbal no 

passado e o uso de expressões como “eu carregava”, “eu via” o que indica uma 

mudança de atitude/pensamento. Bakhtin (2006) nos ensina que a palavra é a forma 

mais sensível de compreender/perceber as mudanças sociais. Por meio do discurso é 

possível perceber as mudanças que este processo provocou nestes sujeitos. 

Essa experiência permitiu que os sujeitos pudessem desconstruir a imagem que 

tinham desse Orixá e passaram a compreender toda a sua potência, seu princípio de 

ação, como aquele que está perto dos humanos, que dinamiza as nossas vidas, incluindo 

aí os processos educativos. A fala de Conceição, depois de poder “ouvir” Exu falar, na 

boca dos membros do Ilê Axé Omijuarô, no filme “A boca do mundo” e do Terreiro Ilê 
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Axé Yemanjá Ogunté (Sítio do Pai Adão), no filme “Exu: além do bem e do mal”, 

conta-nos sobre essa mudança na visão sobre Exu: 

Conceição: (Quando você conhece), aí a gente vê que é outra 

coisa, não tem nada a ver com isso.  

João: E aí eu acho que o cinema, nos ajuda a redescobrir esses 

lugares, rever coisas, visões que estão já posta em nós. Você 

acha que te ajudou?  

Conceição: Eu acho que ele facilita, melhor do que ficar 

ouvindo você explicar, só falando, por exemplo. (...) e a gente se 

sente muito tocada né? A gente sente, vamos sentido o filme, o 

que ele traz.  

 

No último círculo dialógico, esta questão, o deslocamento, aparece de forma 

mais objetiva, nas falas de Conceição e Milton. 

João: E eu também preciso perguntar, o que vocês aprenderam 

sobre e com Exu? Preciso perguntar, porque sempre vejo tudo 

isso como um aprendizado, eu sempre aprendo com ele, todo 

dia.  

Milton: Sabe, eu acho que... foi na contramão de tudo que eu 

imaginava, de certa forma. Quando esse processo de conhecer 

um pouquinho mais, ver essa figura (Exu)... é ver, como a gente 

viu nos filmes... que Exu está além do bem e do mal (...), ele 

“vai fazer o que você pedir”45, está aí a consciência humana. É 

trazer a responsabilidade para o humano, coisa que as outras 

religiões não fazem, é sempre algo ou alguém o responsável. 

Abstraem o fator humano e é mais fácil acreditar que algo 

sobrenatural veio aqui e me fez fazer determinada coisa do que 

assumir que é algo meu, um desejo meu. É muito simples, 

acreditar nesse ser invisível que te engana e seduz. O mal está 

dentro do homem, a questão é como vamos lidar com isso.  E eu 

                                                           
45 A fala de Milton, está diretamente relacionada ao que nos conta Babá King e Ronilda Ribeiro em sua 

obra “Exu e a ordem do universo” (2015, p.139) e que fora usada como referência pra discutir os aspectos 

de Exu, sua essência e sua ação na vida humana. Os autores nos conta que a ideia de que Exu faz o mal 

está relacionada a uma lógica cristã branca, europeia e que se localiza fora do pensamento e compreensão 

iorubá. Nos contam ainda, especificamente no quarto capítulo, que Exu, sendo um Orixá, é uma força 

neutra, não podendo ser considerada malévola ou benévola. Como forças neutras, podem se sujeitar à 

vontade humana, de modo que os humanos podem utilizar-se delas para atingir seus objetivos, sejam eles 

bons ou ruins. Desse modo, para os autores, os orixás, incluindo Exu, não podem ser vistos como 

malévolos ou destrutivos, pois malévolos são aqueles humanos que utilizam o axé dessas divindades para 

atingirem seus objetivos mesquinhos ou escusos. Exu é a representação da força construtora do próprio 

humano, e não retira do ser humano a responsabilidade de suas ações, de sua agência. Desse modo, Exu 

nos ajuda a compreender os caminhos que devemos trilhar em nossas trajetórias, auxiliando-nos neles. 

Entretanto, há pessoas que insistem em trabalhar para a sua própria destruição, imputando, muitas vezes, 

sua responsabilidade às divindades, sobretudo a Exu. Algumas pessoas utilizam o axé de Exu para 

causarem o mal, e isentando-se da culpa, imputam a responsabilidade a ele. Por fim, vale dizer que a 

força dos orixás é neutra e que opera de acordo com a vontade humana. 
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acho que a religião (de matriz africana) traz muito para isso, 

essa relação direta com os orixás, uma coisa muito proximal. 

Essa ideia de trazer para próximo de si. Os filmes fazem isso 

também de uma forma bonita, uma visão diferente sobre Exu. 

Ele é uma pessoa agradável, ao seu dispor, é basicamente isso. 

Seria mais próximo da figura que temos do Deus cristão do que 

do diabo. Porque a ideia que se tem de deus na religião cristã é 

isso, esse ser que está à disposição, fazendo em seu favor, que se 

move em seu favor, que se você clamar ele vem fazer. Isso para 

mim é a figura de Exu.  

João: Não sei se vocês lembram, mas na fala do filho da Mãe 

Beata ele fala "Eu chamava Exu (quando criança) de vôinho, 

porque eu comia carne quando Exu comia. Então ele punha 

comida na minha mesa" Imagina, essa é uma relação de 

companheirismo, de paternidade, até. 

Conceição: Ah é tudo muito diferente (...). Eu pude ver o Exu 

como se fosse eu, como humana. É isso! Aquilo de fazer o bem 

ou não, a gente também é assim. Para mim, depois que eu 

conheci isso tudo aqui e vi que não era nada daquilo que achava 

que era, é como se (hoje) pedisse assim "ai deus, me ajuda...", é 

a mesma coisa de dizer "ai Exu, me ajuda"... a relação é essa 

(...). 

João: Pois é, e ele não é uma divindade que está encerrada no 

seu aspecto de "divino". A “humanidade” de Exu não deixa de 

divinizar ele, porque é esse sagrado que não está fora do 

homem, essa é a questão. E isso é de forma geral nas religiões 

dos Orixás. O Orixá sou eu também, tudo em mim é dos Orixás. 

Ele mora em mim. 

Conceição: Essa foi a relação que eu fiz depois. Exu sou eu. 

Não tem como não ser assim (risos).  

Milton: Não sei se são coisas tão distintas assim... 

João: Eu não consigo mais me separar dele (risos). É muito 

bonito ver isso. No documentário "A boca do mundo", Mãe 

Beata fala "se alguém me perguntar quem é Exu, eu vou dizer 

que Exu sou eu com 78 anos"...  

Milton: Eu vejo, talvez até de modo errôneo, mas eu vejo Exu 

como uma vontade humana, algo que habita dentro do homem e 

é o homem em si.  

João: Eu acho que a palavra para Exu é dialética (risos). Ele não 

é algo encerrado, está sendo. 

 

 Este diálogo nos dá a dimensão de como o processo foi (trans)formador, no 

sentido de repensar sobre as concepções que os sujeitos possuíam a respeito de Exu e, 
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ao mesmo, mostra o quanto foi exulíco. Deslocamento, movimento, caminho. Potências 

para, inclusive, pensar a relação disso tudo com a formação docente.  

João: E a partir disso tudo, o que vocês acham que muda na 

visão de vocês de “ser professor/professora”? O que vocês 

aprendem com isso? Claro que esta é uma pergunta complexa e 

que as coisas não acabam aqui, mas e aí?  

Milton: (...) estar aqui, passar por esse processo, é pensar como 

isso vai influenciar em minha prática enquanto professor. Como 

isso vai me influenciar na forma de como me colocar perante 

uma sala de aula, qual tipo de vocabulário que eu vou usar e o 

que não usar. (...) A gente está nesse processo, mas ele é 

contínuo e a gente vai se reconstruindo, desconstruindo, 

reconstruindo, aprendendo, reaprendendo, desfazendo... As 

coisas estão em constante mudanças. Talvez o ponto seja pensar 

em que isso tudo pode me afetar enquanto professor, o que isso 

tudo pode mudar na minha prática. E também tentar fazer essas 

relações pensando sempre em melhorar a prática. 

Conceição: É bom estar aqui sem ser por uma obrigação, sabe. 

Estar aqui porque a gente quer estar mesmo. Eu acho que isso 

foi o mais gostoso desse processo todo. Eu mudei totalmente o 

meu pensamento, o modo de ver as coisas (e as religiões). A 

gente tem que parar de julgar, procurar mais conhecer.  

 

Esse diálogo, sintetiza bem o que foi esse processo de (des)construção acerca da 

imagem de Exu, das religiões de matriz africana, de modo geral. Os sujeitos, em mais 

de um círculo e em mais de um momento, apontam que conhecer este outro modo de 

ver e pensar foi muito inspirador para a sua formação docente, sua futura prática, como 

nos diz Milton durante o diálogo registrado acima. 

Sem sombra de dúvida, como já mencionado anteriormente, o cinema foi 

igualmente importante nesse processo. Foi por ele, pela experiência única que ele 

promove, como nos ensina Rosália Duarte (2009), que os sujeitos puderam olhar por 

outros ângulos essas questões. O cinema, nesse sentido, compreendido como potência 

formadora (TEIXEIRA et al. 2014) e arte transgressora (BERGALA, 2008), nos 

inspirou a pensar outras rotas, caminhos para o que se apresentava como dado, 

encerrado acerca da figura de Exu. Foi no voo de Besouro, no canto de Mãe Beata, na 

força das palavras de Manoel Papai, todos “personagens” dos filmes que pudemos 

assistir, que Exu esteve na tela, nos ensinando, sendo pedagogo, sendo ator e também 

cineasta, nos mostrando outros modos de pensar, por meio do cinema (FRESQUET, 

2007). Exu cumpriu suas intenções nesta pesquisa, na alteridade, pela palavra. 
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6.5.5 - “Exu nas escolas”: por uma docência e educação descolonizada e 

descolonizadora  

 

O que nos ensina Exu para a descolonização? É possível educar de outros 

modos? O que aprendemos com Exu, neste processo, que é capaz de nos mover a pensar 

uma outra docência e educação? Estas perguntas, de algum modo, foram transversais 

neste processo, estiveram presentes o tempo todo em nossas discussões durante os 

círculos dialógicos. Assim, é possível que em algum momento possa me repetir, ou 

fazer referências a coisas que já foram ditas neste texto. 

 A primeira grande questão que trato aqui é sobre as possibilidades de educar, 

portanto também formar professores e professoras, numa perspectiva descolonial. Isso 

significa, reconhecer de antemão que há um padrão, um sistema de poder que estrutura 

o pensamento (e o mundo) ocidental (QUIJANO, 1997). Isso implica necessariamente 

em admitir que os modos em que estivemos até aqui formando professores/as tem sido 

sob a égide da colonialidade e que isso tem profundos reflexos e marcas em nossa 

sociedade. No caso do Brasil isso aprofunda-se em virtude do regime de escravidão 

mais longo do “novo mundo”. 

Destas marcas destaco a manutenção do racismo (GOMES, 2012) que 

permanece como uma verdadeira chaga colonial aberta em nossos imaginários e 

relações. Diariamente temos assistido ao massacre de negros e negra, meninos e 

meninas que perdem suas vidas pela violência, pelo racismo diante da omissão do 

Estado. Assim, é preciso nos questionarmos sobre a possibilidade de construir uma 

educação, nos termos que emprega Nilma Lino Gomes (2012), antirracista e 

descolonizadora.  

A Lei 10639/3 é efetivamente a possibilidade mais concreta que temos de 

realizar isso, uma vez que ela, por meio dos dispositivos legais como o parecer do CNE 

03/2004, as DCN para a educação étnico-racial e o Plano Nacional de Implementação 

das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais, impõe 

mudanças estruturais na formação docente. Assim, acredito que, ainda que em caráter 

inicial, esta pesquisa alcançou também essa questão, somando como mais um espaço-

tempo no qual essas questões podem (e devem) ser tratadas e discutidas na formação 

dessas futuras professoras e professores.  
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As falas de Conceição, durante o quinto encontro nos conta mais sobre o fato de 

problematizarmos as noções coloniais dominantes de educação, com práticas 

excludentes e racistas, e pensarmos sobre outras possibilidades de educar, de formar, 

como aparece também no filme “Do que aprendi com as minhas mais velhas” que 

acabávamos de assistir nesse encontro. 

João: E o que vocês acharam do filme?  

Conceição: Ai, muito legal ver as crianças ali aprendendo com 

os mais velhos, né. E muitos querendo fazer o que os mais 

velhos fizeram.  

João: Sim, as crianças aprendendo com o mais velho, na prática, 

né? A Makota Valdina fala isso, que faz hoje o que aprendeu 

antes. 

Conceição: E isso precisa ser passado né? É um meio de 

aprender. Eu acho que tudo isso me faz pensar, principalmente 

na educação. Agora, eu não sei bem o que dizer, mas acho que 

isso tudo me faz pensar. Na educação, tudo gira entorno de 

como vamos educar... e quanto mais conhecimento melhor. 

João: E é bonito ver com esse filme, o quanto ainda temos que 

aprender, podemos aprender, com o desconhecido, com outras 

formas de aprender e ensinar.  

Conceição: Muito! Eu acho que é isso que nós temos que fazer, 

aprender para ajudar a formar esses cidadãos.  

 

A fala de Valdina também, durante o sexto círculo quando falávamos do filme 

Besouro e de como as práticas tradicionais de um povo podem estar integradas às 

formas de educar, demonstra isso: 

Valdina: Eu venho tentando pensar sobre isso há um tempo já. 

Cerca de dois anos, quando entrei na pedagogia. Eu tenho 

pensado em como a pedagogia está presente nas tradições de 

matriz africana. Eu perpassei pela umbanda, com suas estruturas 

próprias, mas tendo a focar mais no candomblé, no ilê, nas 

relações que as pessoas têm de família, com a hierarquia, com os 

cargos... E eu, por escolha, prefiro estar próxima de mãe-de-

santo do que pai-de-santo. As relações que acontecem dentro do 

candomblé fazem muito sentido para a vida, não só com o 

aprender na escola, mas com o aprender... como ouvir, como 

aprender fazendo. Mas isso, sem ser aquilo do "só se aprende na 

prática", porque o que você está fazendo não é só o que você 

está fazendo. (...) tudo que está sendo feito (no ilê) tem um 

sentido e é um sentido comunitário, não é para uma pessoa só. É 

de partilha sempre.  
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Essa percepção revela a proximidade que a participante tem com as concepções 

de mundo do pensamento afro-brasileira, evidentemente, e revela ainda uma visão 

articulada com a questão de pensar outras formas de educar, outros modos de formar. 

Valdina ainda sobre esses outros modos de educar nos conta como outras matrizes de 

pensamento, outros modos de vida podem nos ensinar sobre as relações interpessoais 

nos processos de ensinar e aprender: 

Valdina: Ninguém é superior a ninguém. A mãe-de-santo não é 

superior ao iaô, ao abiã. A mãe-de-santo é essa pessoa que já fez 

todo um caminho e agora tá passando isso a diante; a ekede tem 

a sua função, de cuidar do orixá e de todo mundo; o ogã e até o 

próprio iaô. É outra organização social, que existe dentro do ilê 

e não consegue existir fora, porque fora é uma organização 

eurocêntrica, e não só, mas colonizadora, a gente vive dentro de 

uma colonização (...).  

 

João: E essa organização se preserva nesse espaço como uma 

forma de resistir e de difundir isso. O mais velho sempre ensina 

o mais novo, mas isso não quer dizer que o mais novo não 

ensine, em algum momento, o mais velho. É muito bonita essa 

relação. 

 

Valdina: Pensar de uma maneira, de fato, decolonial, assim, 

mas ativa e não em um sentido abstrato. Tem que ser na ação, 

esse aprender tem que ser na ação. 

 

 As palavras de Valdina nos conta sobre horizontalidade, de saberes e relações, e 

também sobre diálogo, sobre respeito, sobre diversidade. Princípios que podem 

constituir uma outra visão sobre educação, nos modos como nos ensina Paulo Freire 

(1987) para uma educação como prática da liberdade e descolonizadora, de mentes e 

corações. De alguma forma essas discussões nos apresentam uma outra forma de ver o 

mundo, aprender a aprender, aprender junto, por meio do diálogo. Essa fala de Valdina 

nos dá dimensão inclusive de pensar esse processo que vivenciamos nessa pesquisa 

também, nos ensina a pensar outras perspectivas para frente, como um movimento que 

não se encerra aqui.  

 O que Exu oferece para educação é o quanto a figura dele nos inspira a 

transgredir, a recriar, a romper, a não aceitar determinados lugares de subalternidade, 

que estão pré-determinados, prontos. Em suma, como já venho dizendo ao longo deste 

texto, Exu é o signo próprio da descolonização, das relações, das mentes, das 
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subjetividades, das epistemologias. Exu é o processo, o caminho e o fim do ideal de 

descolonização. 

Obviamente com isso, não queremos instalar um modelo “africanista” de 

educação, mas é integrar essas matrizes de pensamento, de modos de educar a uma 

proposta de educação laica, multicultural e antirracista. Nilma Lino Gomes (2012) ainda 

nos conta que esse processo é um dos modos de descolonizar os currículos, não apenas 

em uma dimensão pragmática, legal, mas também de modo prático na construção do 

cotidiano escolar.  

Não proponho ingenuamente a substituição de um modelo “dominante” por 

outro, um etnocentrismo por outro, ao contrário, aposto em uma educação e uma 

formação docente que seja plural capaz de se perceber democrática, multicultural, 

multiétnica e formar cidadãos e cidadãs nessa perspectiva. E Exu é isso, o princípio da 

multiplicidade congregado na unidade. Ele é o traçado de uma possibilidade de 

educação, de formação docente, para além da colonialidade, das linhas abissais.  

 Ainda sobre o desafio da descolonização Nilma Lino Gomes (2012, p. 107- 108) 

aponta que 

Estamos diante de confrontos entre distintas experiências históricas, 

econômicas e visões de mundo. Nesse processo, a superação da perspectiva 

eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para a escola, 

os educadores e as educadoras o currículo e a formação docente. 

Compreender a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos 

por meio de sua codificação com a idéia de raça; entender a distorcida 

relocalização temporal das diferenças, de modo que tudo aquilo que é não-

europeu é percebido como passado (Quijano, 2005) e compreender a 

ressignificação e politização do conceito de raça social no contexto brasileiro 

(Munanga e Gomes, 2006) são operações intelectuais necessárias a um 

processo de ruptura epistemológica e cultural na educação brasileira. Esse 

processo poderá, portanto, ajudar-nos a descolonizar os nossos currículos não 

só na educação básica, mas também nos cursos superiores.  

 

 Nesse sentido, encaro as potências de Exu, a perspectiva exulíca, como um dos 

caminhos possíveis para pensarmos os desafios que a descolonização nos impõe, como 

bem-dito por Nilma Lino Gomes. É enxergar neste processo a humanização dos modos 

de educar e de formar educadores e educadoras. É pensar na educação como um 

fenômeno que emerge da experiência entre vida, arte e conhecimento, como que em 

uma encruzilhada do pensamento.  

E experiência aqui tem a ver com o axé, com a força vital, que é mantida e 

mobilizada por Exu e nos impulsiona a viver, a aprender, a falar, a dialogar a trocar 
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saberes, afetos e aprendizagens e principalmente a romper, reconstruir, descolonizar. O 

axé, como coloca Rufino Junior (2018), é a potência que fundamenta o devir, por isso 

educação tem que ver com o axé, sobretudo em sua dimensão de cultura. Desse modo, o 

que proponho pensar a partir de Exu e de suas potências para a educação não é 

simplesmente uma cópia ou um transplante dos modos de vida, das concepções de 

mundo, difundidos e mantidos pelos afro-brasileiros, nos terreiros. Ao contrário, assim 

como proposto por Rufino Junior (2015), penso que os elementos, os hábitos, os modos 

de socialização, as formas de aprender e ensinar dos terreiros, na figura de Exu, podem 

nos oferecer caminhos para pensar as educações por outros planos, por outras rotas. 

Obviamente, uma educação construída na perspectiva exulíca, descolonial, tem a 

ver com as experiências desenvolvidas nos ilês, nas comunidades tradicionais, dialoga 

com elas, mas não é a sua pura reprodução, sobretudo porque Exu é a potência 

recriadora de sentidos, de caminhos. Desse modo, podemos pensar que é na 

encruzilhada, no desassossego que essas construções vão sendo elaboradas. Certamente 

essas experiências dependem de condições materiais, concretas, investimentos de 

recursos e tempos, mas não podemos deixar que estas limitações nos impeçam de 

pensar as rupturas tão necessárias à formação docente e à própria educação.  

 Por fim, gostaria de apontar alguns elementos que apareceram durante os 

círculos dialógicos como potências para nos inspirar a pensar as educações, os modos 

de formar professores e professoras. A ideia de ancestralidade talvez tenha sido uma 

das ideias mais recorrentes durante os círculos e ela nos permite pensar em uma 

educação que evoque a alteridade, que nos coloque diante do outro, da palavra do outro, 

ainda que este já não esteja fisicamente entre nós.  

Nesse contexto a palavra, no sentido empregado por Bakhtin (2006), emerge 

como possibilidade de me conectar com o outro, pelo diálogo. A palavra, na perspectiva 

da ancestralidade, é imortal e é capaz de dar vida, e é sempre prenhe de resposta, 

estende-se pela grande temporalidade pelo rio da memória e do discurso, sempre 

inacabado. A ancestralidade também está vinculada aquilo que sustenta a identidade do 

povo negro, e ela por sua vez, se vincula a Exu. Exu é então compreendido aqui como a 

memória ancestral do povo negro, quilombo moderno de resistência. Exu que nos 

permite pensar nos processos de (re)criação dessas identidades, sobretudo nos processos 

educativos. 
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A ideia de comunidade, grupo, pertença também é algo que aparece nesse 

processo. Isso talvez seja um dos cernes da cosmovisão afro-brasileira que se traduz em 

um modo de vida, no qual a religiosidade é um dos aspectos dessa existência 

compartilhada. Por não ser fragmentada, a existência, na perspectiva das religiões de 

matriz africana, congrega isso tudo. A religiosidade vivida no cotidiano é a extensão de 

modo de vida comunitário, é a própria (con)vivência com o sagrado. A partilha, como 

um dos pilares desse modo de vida assenta-se também na figura de Exu, visto como o 

provedor das boas condições para a vida humana, como nos conta Babá King e Ronilda 

Ribeiro (2015).  

A ideia de comunidade também sustenta a ideia de identidade, e de uma 

identidade negra, especificamente. Nilma Lino Gomes nos conta sobre isso: 

A cultura negra possibilita aos negros a construção de um “nós”, de uma 

história e de uma identidade. Diz respeito à consciência cultural, à estética, à 

corporeidade, à musicalidade, à religiosidade, à vivência da negritude, 

marcadas por um processo de africanidade e recriação cultural. Esse “nós” 

possibilita o posicionamento de negro diante do outro e destaca aspectos 

relevantes da sua história e de sua ancestralidade (GOMES, 2003, p. 79).  

 

Isso nos permite dizer que é preciso, para pensarmos na descolonização da 

educação, da formação docente, pensar em práticas, representações e ações que 

valorizem a ideia de comunidade, de pertença para além daquelas que folclorizam as 

identidades culturais e/ou as hierarquizam de modo a repetir os padrões de colonização. 

Além disso, estes espaços devem ser transformados em espaços de convivência com a 

diferença, de alteridade, afim de dar suporte para a construção da autoestima e de uma 

identidade positiva acerca da negritude, pelos sujeitos negros (GOMES, 2003). 

 Tudo o que foi tratado até aqui, como possibilidade para a construção de um 

outro olhar sobre a educação, de modo geral, são possibilidades que enxergamos para a 

superação do ideário colonizado que temos acerca das educações, dos modos de ensinar 

e aprender. De modo algum se anunciam como acabados, definitivos e/ou como receitas 

a serem seguidas. Ao contrário, é no devir que esses caminhos vão sendo construindo 

nessa grande encruzilhada. Por fim, destaco que a possibilidade de uma docência 

descolonizada passa necessariamente pelo exercício da empatia, da amorosidade, da 

alteridade, do diálogo e principalmente do respeito. É impossível descolonizar nossos 

modos de formar, ensinar e aprender, se mantemos em nós a essência do colonizador 

que comumente hierarquiza, categoriza como menor o diferente, o outro.  
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07 - ALGUMAS (DES)CONSIDERAÇÕES (OU NOVAS ENCRUZILHADAS) 

 

 Escrever é sempre um desafio. O cuidado com a palavra é um ato responsável 

pelo qual nos inscrevemos no mundo, na história. Por isso, julgo necessário destacar 

que este texto é antes de tudo uma forma de resistir ao tempo, aos atravessamentos da 

vida cotidiana, aos desafios da criação autoral. É um texto, como já disse anteriormente, 

escrito a um par de mãos, mas gerado em outros mil olhares. É também uma louvação à 

minha ancestralidade, a todos e todas que vieram antes de mim, me deram a palavra 

como sabre para pelejar nesse mundo. 

Hoje posso dizer que este texto, esta pesquisa, tem sido uma fonte de delícias e 

ansiedades, angústias e realizações. Cada página é um desafio, uma história, tem algo de 

mágico, de mítico. É um texto dito ao modo de Exu, pelas mumunhas da vida, pelas 

macumbas que nos colocam de pé cotidianamente na resistência. Até aqui tracei, como 

quem risca um ponto na encruzilhada, os caminhos que trilhei para/na construção desta 

pesquisa. Entretanto, é preciso dizer que, ainda que com determinados acabamentos, 

este texto, é um texto em devir. Todos os dias há uma novidade, uma surpresa e por 

mais que queira dar uma forma definitiva a estes escritos eles não se conformam. Os 

atravessamentos são muitos, ao ponto de me obrigar escolher entre aquilo que eu nem 

vi(vi).  

 A construção desta pesquisa foi, como tenho dito ao longo deste texto, uma 

encruzilhada. Foram tantos pontos riscados, tantas macumbas epistemológicas, tantas 

ideias que se mantêm grávidas de outros sentidos, que não tenho como as dizer em 

explicações. O encontro com o cinema na encruzilhada talvez tenha sido a grande marca 

desta pesquisa. Exu, o ator, o cineasta, o pedagogo. Ele falando cada dia, a cada filme, 

sob um aspecto dessa pesquisa.  

 A construção de uma educação descolonizadora se ergue nesta pesquisa sob três 

grandes pilares sem os quais não são possíveis pensar a existência humana: vida, arte e 

conhecimento. Um ebó epistemológico, nas esquinas da colonização, parafraseando 

Rufino Junior (2015), que mistura rezas, cantos, macumbas e teorias. Exu e Bakhtin, a 

arquitetônica descolonial para pensar a descolonização da docência, e da educação, de 

modo geral. Encontro potente que nos fez perceber que a descolonização não é a recusa 

pura ao pensamento do Norte, ao contrário exige-nos o diálogo, evoca a alteridade, a 

capacidade de lidar eticamente com a palavra e as ideias do outro. 
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Considero, sem falsa modéstia, que a grande virtude desta pesquisa está aí, nesse 

movimento de promover encontros, sejam eles epistemológicos, sejam eles simbólicos 

e/ou concretos. Bakhtin e Exu juntos nessa encruzilhada nos ajudando a pensar formas 

de descolonizar o pensamento, o olhar, as aprendências e ensinâncias cotidianas. Por 

isso, meu desejo é pensar, a partir deste encontro, uma educação que seja 

(trans)formadora.  

Uma docência baseada na ética, na empatia, na humanização dos processos de 

conhecer, no trato com o outro, com a palavra alheia, que partilho. Uma docência em 

devir, em constante movimento, assim como Exu. Acredito, que de alguma forma, essa 

pesquisa iniciou este processo. Penso então, a descolonização como deslocamento, não 

como um processo encerrado aqui. Acredito que esta pesquisa inaugurou para os 

sujeitos, também para mim, a possibilidade de transbordar para fora deste espaço-tempo 

a ideia, o compromisso com a descolonização dos nossos modos de ser e formar 

professores e professoras. O que propus aqui foi pensar os deslocamentos que este 

processo todo desencadeou, sobretudo quando inaugura uma possibilidade de formação 

ética, estética e política. 

Para finalizar gostaria de contar um itã, que ouvi de Egbomi Vanda Machado de 

Oxum, do Ilê Axé Opô Afonjá, no filme “Do que aprendi com as minhas mais velhas” 

(2017), uma obra linda e sensível que conta sobre amor, religiosidade e ancestralidade, 

sobre os modos de se ensinar e aprender no candomblé, através das mães. 

Havia um grande espelho que ficava exatamente acima dos 

homens. Aqui embaixo tudo acontecia de acordo com o que 

estava no Orun; mas este espelho às vezes incomodava, porque 

ela ficava perto das pessoas e elas tinham que ter cuidado, era o 

espelho da verdade. No continente africano, na Nigéria, por ali, 

toda casa tem um pilão. Nesse lugar havia uma menina que 

decidiu passar a vida inteira pilando inhame. O dia todo ela 

passava pilando inhame. A mãe da menina dizia: “Menina, pare 

um pouco com esse pilão, vê se você se acomoda. Eu fico 

preocupada que você uma hora dessas bate aí nesse espelho... 

pronto, cadê o espelho da verdade?”. Um dia a menina 

desiquilibrou e a mão do pilão bateu no espelho. Aí foi banda de 

espelho para todo o lado. Todo canto que se olhava havia um 

pedaço de espelho e lá em cima vazio. A menina ficou 

desesperada e foi procurar o criador dizendo: “Oh Criador, veja 

só o que eu fiz...”. Quando o encontrou percebeu que ele estava 

se balançando na rede, lá debaixo do Iroko e disse: “O que é 

isso, menina? Porque esse desespero Maúra? Quebrou o espelho 

da verdade, agora mesmo é que ficou bom, Maúra, porque agora 
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não tem uma única verdade, agora tem muitas verdades. Cada 

pessoa, Maúra, que encontrar um pedacinho do espelho vai 

encontrar apenas uma parte da verdade e essa pode ser que seja 

somente dele e de mais ninguém”.  

 

Muitos de nós, assim como a menina Maúra, se frustram diante do 

esfacelamento da verdade, da quebra do espelho. Por ora sou como Obatalá que se 

tranquiliza vendo que há muitas possibilidades de verdade, de ver o mundo e não uma 

só. A minha pesquisa é um caquinho desse grande espelho, do conhecimento. Eu 

aprendi isso com os meus mais velhos também.  

Por isso mesmo este texto, esta pesquisa não tem a pretensão de ser uma resposta 

definitiva a nenhuma questão que se possa levantar aqui. É preciso dizer também que 

considero este texto também como um chamamento à contrapalavra. Provocador, é 

assim que o desejo. Acredito que o que tenho apresentado neste texto são as minhas 

palavras, corporificando um pensar ancestral, que se alia a muitos outros pensamentos e 

que vão gerando outros e outros. Por fim, agradeço a Exu, a oportunidade de poder falar 

desse processo lindo que tem se construído e desenhado na encruzilhada.  

 

Modupé, Exu! Laroyê! 
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