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RESUMO

O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar se o trabalho pedagógico desenvolvido
por meio do resgate da cultura local promove uma concepção de cultura como prática
social, além de propiciar a integração dos alunos com as diversidades culturais. O
estudo foi realizado primeiramente através de pesquisa bibliográfica, estabelecendo
relações entre a cultura do congo no contexto escolar, levando em consideração a
formação da identidade cultural do aluno. A educação atual vem sendo cada dia mais
reformulada devida a demanda social existente. A educação atual precisa estar
pautada nas práticas inclusivas, valorizando as diferenças socioculturais, promovendo
o direito de todos ao conhecimento. Nesse contexto, torna-se relevante considerar as
realidades e vivências dos alunos. No segundo momento, iniciei a pesquisa
qualitativa, com entrevistas com professores que desenvolveram o projeto pedagógico
em questão. Nessa abordagem, verificou-se a análise dos dados, mostrando com
clareza a importância dessa prática pedagógica para a criação dos sentidos através
de aprendizagem significativa e autônoma. Ficou evidente que através do projeto
proposto, o aluno se reconheceu como parte integrante da comunidade local,
desenvolvendo a capacidade criativa, a afetividade e a sociabilidade entre todos os
envolvidos.
Palavras-chave: Currículo. Prática Pedagógica. Congo. Identidade Cultural.

ABSTRACT

The main objective of this work was to analyze if pedagogical work developed by
means of the rescue of the local culture promotes a conception of culture as a social
practice, besides providing the integration of the students with the cultural diversities.
The research was carried out primarily through bibliographic research, establishing
relationships between the culture of the Congo in the school context, taking into
account the formation of the student 's cultural identity. Today's education has been
increasingly reformulated due to existing social demands. Current education
needstobebasedon inclusive practices, valuing sociocultural differences,
promotingtherightofeveryone to knowledge. In this context, it becomes relevant to
consider the realities and experiences of students. In the second moment, I started the
qualitative research, with interviews with teachers who developed the pedagogical
project in question. In this approach, we verified the data analysis, showing clearly the
importance of this pedagogical practice for the creation of the senses through
meaningful and autonomous learning. It became clear that through the proposed
project, the student recognized himself as an integral part of the local community,
developing the creative capacity, affectivity and sociability among all involved.
Keywords: Curriculum. Pedagogical Practice. Congo. Cultural Identity.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Mapa do estado do Espírito Santo ......................................................... 31

Figura 2 -

Mapa dos Municípios e Regiões Turísticas do Espírito Santo ............... 33

Figura 3 -

Cidade de Guarapari. ............................................................................. 34

Figura 4 -

Principais pontos turísticos de Domingos Martins: Pedra do Lagarto e
Praça do Centro. .................................................................................... 34

Figura 5 -

Confecção das panelas de barro pelas paneleiras de Goiabeiras. ........ 35

Figura 6 -

Instrumentos do utilizados no congo: Casaca, tambores e chocalhos. .. 37

Figura 7 -

Município de Vila Velha no Espírito Santo. ............................................ 38

Figura 8 -

Convento da Penha e Igreja do Rosário ................................................ 39

Figura 9 -

Apresentação banda de congo........................................................... ..41

Figura 10 - Banda de Congo Mestre Honório ........................................................... 42
Figura 11 - Oficina de casacas Mestre Vitalino ........................................................ 43
Figura 12 - Roda de conversa e apresentação dos trabalhos do Mestre Vitalino. .... 54
Figura 13 - Alunos e professores confeccionando as casacas. ................................ 55
Figura 14 - Mostra das casacas confeccionadas pelos alunos e professores. ......... 56
Figura 15 - Alunos aprendendo a utilizar os instrumentos musicais do congo (tambor
e casaca). ............................................................................................... 56
Figura 16 - Visita cultural ao bairro Barra do Jucu. ................................................... 57
Figura 17 - Visita ao atelier do artista plástico Kleber Gauvêas. .............................. 57
Figura 18 - Visita ao Parque Municipal de Jacarenema.

58

Figura 19 - Apresentação da banda de congo Mestre Honório na escola. ............... 58
Figura 20 - Alunos da escola tocando junto com a banda de congo Mestre Honório..
59
Figura 21 - Ensaio da banda de congo formada pelos alunos da escola. ................ 59
Figura 22 - Apresentação da banda de congo formada pelos alunos no evento Arte
na Vila. ................................................................................................... 60

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11
2 O PROCESSO DE INSERÇÃO CULTURAL E FORMAÇÃO DE CIDADANIA,
CURRÍCULO E CULTURA NOS ESPAÇOS ESCOLARES................................. 15
2.1 CURRÍCULO E CULTURA NOS ESPAÇOS ESCOLARES ................................ 22
3 POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS E CULTURAIS, PROGRAMAS E PROJETOS
.............................................................................................................................. 25
3.1 DIVERSIDADE CULTURAL E PLURALIDADE NA EDUCAÇÃO ........................ 28
4 O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE VILA VELHA ................ 31
4.1 IDENTIDADE CULTURAL E MEMÓRIA DO CONGO CAPIXABA ...................... 36
4.2 VILA VELHA: BERÇO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO ................................ 38
4.2.1 Congo: Patrimônio Cultural de Vila Velha .................................................... 40
4.2.2 Oficina de Casaca do Mestre Vitalino ........................................................... 42
5 EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA .................................................... 44
5.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE VILA
VELHA ................................................................................................................ 46
5.2 VISÃO DA PEDAGOGIA DE PROJETOS DA ESCOLA ..................................... 48
5.3 PROGRAMA MAIS CULTURA NA ESCOLA ...................................................... 51
5.3.1 Plano de Atividades Culturais do Programa mais Cultura na UMEF “Ofélia
Escobar” ........................................................................................................ 52
6 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 54
6.1 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DESENVOLVIDO PARA A
FORMAÇÃO DA IDENTIDADE CULTRAL DOS ALUNOS ................................. 60
7 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 66
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 68
APÊNDICE ................................................................................................................ 73

11

1 INTRODUÇÃO

O curso de Magistério no Ensino Médio me deixou a marca de que aula deve ser
um “acontecimento”. Muitas peças teatrais, músicas, danças, recortes, pinturas, entre
outras atividades que levei para as turmas em que estagiei e, posteriormente, para as
salas de aula em que lecionei. Assim, busquei inovar minhas práticas priorizando uma
aprendizagem significativa para o aluno, aliando o conhecimento de sala de aula ao
cotidiano deste.
O trabalho como pedagoga nas séries finais do Ensino Fundamental me fez
repensar algumas práticas fragmentadas e muitas vezes engessadas. Na maior parte
das vivências se prioriza o currículo convencional sem a vivência das práticas sociais
e culturais, a realidade em que os alunos estão inseridos.
Diante do exposto, toda a equipe da Unidade Municipal de Ensino Fundamental
“Ofélia Escobar” no Município de Vila Velha - ES, em que atuo como pedagoga desde
o ano de 2007, repensou um currículo permeado nas relações culturais. Estruturamos
um projeto institucional que prioriza a valorização das tradições, costumes e folclore
do município, onde tem se destacado as atividades em conjunto com as bandas de
congo da região.
Através da mediação entre educadores e o povo, que poderemos reformular o
currículo educacional, diante da prática da liberdade, promovendo um diálogo entre
os costumes e tradições locais.
Nesse sentido, se queremos perpassar as rotinas escolares, temos que ter
contato com informações que pelo fato da sobrecarga de conteúdo, passam
despercebidas sem ser dada a devida importância. Com isso, é necessário assumir
uma prática que propicie uma rede de relações dando voz à cultura dos alunos e
comunidade, buscando diferentes situações de ensino e aprendizagem. Nesse
contexto, ir além do currículo como organização, classificação e quantificação,
buscando um pensamento pedagógico que dialogue com as práticas sociais dos
alunos e comunidade.
Por tudo, considerou-se ser relevante destacar a importância da escola em se
relacionar com os saberes populares, com as tradições e costumes locais, fazendo
um resgate cultural, favorecendo uma consciência crítica e social do sujeito.
As intensas mudanças sociais e culturais ocorridas nas últimas décadas
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concedem inegável posição de centralidade à dimensão cultural nas análises da vida
em sociedade. Portanto, busca-se entender a importância da cultura local, no caso o
congo, nas relações pedagógicas e culturais dos alunos.
Essa manifestação cultural vem passando por um processo de resgate e
perpetuação, pelas mídias, pelos artistas e intelectuais como uma importante
identidade da cultura popular capixaba, com características sem igual em outros
estados do país.
O currículo escolar é comum a todas as instituições, sendo que, a partir dele
deve-se construir o projeto pedagógico e a implantação de conteúdos diversificados,
como exemplo a diversidade cultural local. Nesse sentido, é evidente a relevância do
ensino de práticas culturais, propiciando a valorização da cultura popular e local na
qual o aluno está inserido.
Atualmente, as bandas de congo participam de comemorações religiosas,
carnaval entre outras apresentações culturais. O congo é considerado uma
manifestação folclórica com som de tambores, cuícas e casacas – instrumentos rudes
confeccionados artesanalmente pelos que se dedicam a esse trabalho.
O trabalho de pesquisa em relação a cultura das bandas de congo nas atividades
pedagógicas da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) “Ofélia Escobar”
no município de Vila Velha – ES, vai ao encontro as práticas que levam em
consideração a cultura popular e os saberes da comunidade.
Buscando assumir a cultura como prática social e por meio dela proporcionar a
produção de significados, e nesse contexto favorecer o desenvolvimento da
identidade cultural e social do sujeito, esta pesquisa tem como questão central: Como
o Projeto Banda de Congo pode contribuir para a construção da identidade
cultural e social do aluno?
O trabalho está pautado nas seguintes hipóteses: O aluno fazendo parte do
projeto se reconhece como parte integrante, não somente da escola, mas como
também da sua comunidade; o projeto desenvolve a capacidade criativa, a afetividade
e a sociabilidade entre os alunos.
Como objetivo geral a pesquisa propôs: analisar se o projeto banda de congo
por meio do resgate da cultura local promove uma concepção de cultura como prática
social, contribuindo para a construção da identidade dos estudantes no contexto
sociocultural. E como objetivos específicos: Conhecer as percepções dos alunos
acerca do projeto banda de congo; verificar se os alunos entendem que o projeto
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resgata a cultura local; e analisar se os professores compreendem que o projeto tem
propiciado a integração dos alunos nos diferentes saberes no campo das diversidades
culturais.
Para a realização desse trabalho, em primeiro momento, foi realizada pesquisa
de caráter bibliográfico, procurando estabelecer e analisar as relações entre a cultura
do congo no contexto escolar, enfatizando o processo formativo do sujeito,
valorizando uma aprendizagem significativa e de qualidade.
Posteriormente iniciou-se a pesquisa de cunho qualitativo, com a realização de
entrevistas através de questionários com professores que desenvolveram o projeto
pedagógico em foco. Na abordagem qualitativa, procurou-se aprofundar na análise
dos dados que levaram a resposta da questão central da pesquisa.
Quanto à sua estrutura tem-se que, após esta introdução, em que foram
expostas as diretrizes gerais do presente estudo, apresenta-se o capítulo dois,
desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, o qual debate o processo de inserção
cultural e formação de cidadania, currículo e cultura nos espaços escolares,
mostrando que a articulação entre os saberes curriculares cotidianos e as culturas
vivenciadas pelos estudantes, leva à reflexão acerca do currículo, onde a cultura se
constitui campo de produção de significados no qual os diferentes grupos sociais,
situados em posições diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus significados
a sociedade.
Por sua vez, o terceiro capítulo, também desenvolvido com base na literatura
consultada, aborda a questão das políticas socioambientais e culturais, programas e
projetos, induzindo à reflexão acerca da diversidade cultural e pluralidade na
educação, mostrando que educar para a diversidade é fazer das diferenças o diálogo
e adotar práticas pedagógicas, sociais e políticas que rompam com o simulacro que
marca o apagamento da diferença entre o real e o imaginário.
Já o quarto capítulo, elaborado com fulcro em pesquisa documental, descreve
algumas das principais características geográficas, culturais e socioeconômicas do
Estado do Espírito Santo e do município de Vila Velha, além de ressaltar a identidade
cultural e a memória do congo capixaba, o qual é mostrado, ainda, como patrimônio
cultural de Vila Velha, destacando a oficina de Casaca de Mestre Vitalino.
Não obstante, o quinto capítulo, também com fundamento na documentação
pesquisada, apresenta a Educação no município de Vila Velha (ES) e, de modo
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especial, a proposta pedagógica da Unidade de Municipal de Ensino Fundamental
“Ofélia Escobar”, sua pedagogia de projetos e o programa “Mais Cultura na Escola”.
No sexto capítulo tem-se a exposição dos resultados e discussões da pesquisa
de campo, por meio dos quais o presente estudo elucida quais os principais benefícios
e contribuições do projeto desenvolvido para a formação da identidade cultural dos
alunos.
Por último, o sétimo capítulo apresenta um apanhado geral acerca de todo o
trabalho, enfatizando que o congo ligado à história de Vila Velha (ES), demonstra força
musical, cultural, da alegria e principalmente da fé, levando à se concluir que o Congo
se constitui aspecto que bem representa a alma e a identidade capixaba, em especial
a vilavelhense.
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2 O PROCESSO DE INSERÇÃO CULTURAL E FORMAÇÃO DE CIDADANIA,
CURRÍCULO E CULTURA NOS ESPAÇOS ESCOLARES

A sala de aula é o espaço onde as experiências e vivencias ocorrem, marcadas
pelas diferenças culturais, proporcionando uma grande diversidade de possibilidades
de percursos, de conhecimento, proporcionando espaços tempos que propiciam
rupturas e reinvenções da prática pedagógica (ESTEBAM, 2012).
Nesse contexto, alunos e professores, não são mais “correias da transmissão na
cadeia do conhecimento absoluto, definido, imutável que produzem os cientistas”
(NAJMANOVICH, 2001, p. 127), mas parte de uma rede heterogênea e subjetiva que
potencializa as interações e estabelece espaços e momentos que valorizam a
diferença.
Em consequência desses fatos, surge a demanda para que ocorra um
movimento pela formulação de um sistema educacional efetivamente inclusivo, que
garanta a valorização da diferença e o direito de todos aos conhecimentos. Dessa
maneira, torna-se relevante considerar as realidades dos sujeitos1 que estão inseridos
no ambiente escolar e suas experiências, buscando pensar uma ideia de currículo que
assuma a noção de redes, nos possibilitando a aproximação da complexidade 2 e da
potência da educação.
Nas palavras de Alves (2002, p. 1), pensar currículo em rede, é pensar que,
Em seu viver cotidiano, os seres humanos se articulam em múltiplas redes
educativas que formam e nas quais se formam – como cidadãos,
trabalhadores, habitantes de espaçostempos diversos, criadores de
conhecimentos e significações e de expressões artísticas, membros de
coletivos vários (famílias, religiões, expressões nas mídias), usuários de
processos midiáticos etc.

De acordo com Ferraço (2015, p. 57), “tanto na dimensão psicossocial quanto
na cultural, a não-percepção dos sentidos conflitantes e conflituosos dos significados
da prática pedagógica para os sujeitos dela construtores” inviabiliza o entendimento

de “realidade dos sujeitos” de acordo com Larrosa. Para o autor, realidade seria desejo de
acontecimentos, o sujeito se deixa afetar, está exposto aos acontecimentos, desejo de presença, que
tem força e brilho, desejo de afirmação, que não nega o que existe, desejo de surpresa, modo de
existência de tudo que é inexplicável.(LARROSE, 2008, p. 185).
2 Recorrendo a Morin (1996, p. 176), assumindo a ideia de complexidade na dimensão do que é “tecido
junto”.
1Trata-se
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do tempo e espaço do contexto escolar como o momento de mediação entre diferentes
significados socioculturais, como o espaço de coordenação de diversas concepções
e foro de negociação entre indivíduos possuidores de diferentes normas, valores e
tradições.
No cotidiano educativo é frequente os educadores negarem a prática pedagógica
concreta, com a infantilização dos sujeitos culturais e sócio históricos nela envolvidos,
e dela indissociáveis, negando-lhes a fala, referência primeira do processo de ensino
aprendizagem na dimensão psicológica, cultural, epistemológica e sociológica para a
implementação de qualquer ação educativa (FERRAÇO, 2015).
Portanto,
É necessário, não obstante, justificar este medo do diálogo e a melhor
maneira é ‘racionalizá-lo’. É falar de sua inviabilidade; é falar da ‘perda de
tempo’. Daí que, entre eles, como ‘distribuidores’ do saber erudito e seus
alunos, jamais será possível o diálogo. E o antidiálogo se impõe, ainda,
segundo os que assim pensam, em nome, também da ‘continuidade da
cultura’. [...] Esta continuidade existe; mas, precisamente porque é
continuidade, é processo, e não paralisação. A cultura só é enquanto está
sendo. Só permanece porque muda. Ou, talvez dizendo melhor: a cultura só
‘dura’ no jogo contraditório da permanência e da mudança (FREIRE, 1992, p.
54).

Nesse contexto, as redes de saberesfazeres vão além da sala de aula e dos
muros da escola, os sujeitos que ensinam, aprendem e se envolvem nos processos
de formação e de currículo que não se reduzem aos que lá estão: todos fazem parte
da tessitura dessas redes, praticantes (CERTEAU, 1994) que de modo visível ou sutil
deixam suas marcas enquanto tecem e são tecidos, numa interminável e insondável
malha de cotidianos cruzados.
As práticas docentes são direcionadas pelos sujeitos da escola. Complexificando
essas práticas criando outros sentidos, novos mundos de interação e não somente
normas, regimentos, calendários, proposta pedagógica, disciplina, hora aula, linha
pedagógica, evasão, abandono, PDE, Prova Brasil, Base Comum Nacional, entre
outros.
Nessa perspectiva então, pensar em coletivo é o ponto chave para entender a
lógica das produções curriculares. Isso implica dizer que o currículo não evoca apenas
uma imagem fixa, mas que se articula com práticas educacionais e sociais, histórica
e

geograficamente

produzidas

pelos

membros

e

grupos

presentes

nos

espaçostempos escolares. É pensar nos fazeressaberes dos sujeitos escolares e no
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processo de tessitura do cotidiano composto, segundo Najmanovich (2001, p. 118),
“por sujeitos encarnados”.
De acordo com Najmanovich (2001, p.93) “o sujeito não é um ser, uma
substância, uma estrutura ou uma coisa senão um devir nas interações”. Nessa
direção, o currículo é constituído neste intercâmbio de interpelações que nos
possibilita pensar a partir do outro (e de mim, que sou o outro de muitos outros), sem
dicotomias e nem mesmo aceitação integral dos conceitos já instituídos, é reconhecer
a escola como lugar da diferença e não apenas do diferente.
Faz-se necessário pensar a “diversidade, mas não pautada no conceito raso do
senso comum de biodiversidade” (SKLIAR, 2005, p. 58), antes na diversidade como o
lugar do encontro da diferença, do múltiplo, do divergente e desfigurante. Nesses
moldes, temos currículos voltados para processos emancipatórios, que oferecem
recursos educacionais criadores e não apenas reprodutores, criados, tecidos por
sujeitos mais humanos, organizados em busca de transformações estruturais e
legítimas por uma sociedade menos individual e tanto mais plural, pois “os
conhecimentos só se produzem nas coletividades, nos encontros, nas redes, fontes
de produção, momentos de criações que colaboram na preservação e enriquecimento
dos sujeitos envolvidos nesses processos” (GALLO, 2003, p. 26).
Embora em várias áreas da Ciência, desde o final do século passado, e
fundamentalmente ao longo deste século, muitas questões vêm sendo colocadas em
relação aos aspectos psicológicos, sociológicos e culturais que interagem e interferem
diretamente no empreendimento científico, questionando e decompondo o paradigma
cientificista tradicional da verdade, da neutralidade e das descobertas científicas
(KUHN, 1989), é a “partir das três últimas décadas que observa-se esforços [...] no
sentido de construir uma análise crítica da prática educativa, na perspectiva de
concebê-la como prática epistemológica, sócio histórica, e cultural” (MOREIRA;
SILVA, 1995, p. 34), entremeada por momentos não só de continuidades e de
evoluções, mas também de descontinuidades e rupturas (GOODSON, 1995).
O cotidiano escolar se encontra numa perspectiva pluricultural, enquanto o
processo sistemático ainda evidencia um projeto educacional monocultural.
Entretanto, o desvelamento do currículo tornou-se uma referência para a análise da
prática educativa a partir do olhar da Nova Sociologia da Educação. Correspondendo
para a escola o papel de impor arbitrariamente uma cultura – através de práticas
pedagógicas comprometidas com a inculcação de habitus que corresponderiam a uma
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““violência simbólica”, dando sua contribuição para legitimar a reprodução das
relações de poder socialmente vigentes” (MORROW; TORRES, 1997, p. 172).
Portanto de acordo com Pacheco (2005, p. 34):
Não existindo uma ‘verdadeira’ e ‘única’ definição de currículo, que englobe
todas as ideias relacionadas à estruturação, organização, realização e a
avaliação das atividades educativas, admitir-se-á que o currículo se define,
essencialmente, pela sua complexidade, em que tudo é tecido junto o tempo
todo. Ou seja, trata-se de um conceito que não tem um sentido unívoco, pois
se situa na diversidade de relações de forças e de conceitos em função das
noções que se adotam, o que implica, por vezes, alguma imprecisão acerca
da natureza e do âmbito do currículo.

Sendo assim, o currículo tecido nos cotidianos escolares, há enunciações e
dissonâncias que expandem as possibilidades restritas do currículo oficial, de modo
que a escola pública é relevante para as classes populares, muitos são os usos
possíveis dos conhecimentos e vivências que nela viabilizam, enredando diversos
movimentos vividos pelos alunos (ALVES et al., 2002).
De acordo com Alves et al. (2002, p. 34):
Infelizmente, boa parte de nossas propostas curriculares tem sido incapaz de
incorporar essas experiências, pretendendo pairar acima da atividade prática
diária dos sujeitos que constituem a escola. Inverter o eixo desse processo
significa entender a tessitura curricular como um processo de fazer aparecer
as alternativas construídas cotidianamente e já em curso.

As práticas e sentidos escolares são territórios de permanente disputa, produzse um discurso, muitas vezes ambíguo, que mescla diferentes perspectivas teóricas,
parecendo atender a diferentes concepções de escola, embora privilegie um único
projeto. Porém, a ambiguidade do discurso permite a experiência, no cotidiano
escolar, de processos que atualizam possibilidades de transformação das relações,
abrindo trilhas e assinalando desvios no sentido de uma escola de todos (FERRAÇO;
CARVALHO, 2012).
Oliveira (2003, p. 68-69) argumenta que:
O cotidiano [...] aparece como espaço privilegiado de produção curricular,
para além do previsto nas propostas oficiais. Especificamente no que diz
respeito aos processos de ensino aprendizagem, as formas criativas e
particulares através das quais professoras e professores buscam o
aprendizado de seus alunos avançam muito além daquilo que poderíamos
captar ou compreender pela via dos textos que definem e explicam as
propostas em curso. Cada forma nova de ensinar, cada conteúdo trabalhado,
cada experiência particular só pode ser entendida junto ao conjunto de vida
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dos sujeitos em interação, sua formação e a realidade local específica, com
experiências e saberes anteriores de todos, entre outros elementos da vida
cotidiana.

Na proposta de pensar o currículo como conhecimentos em redes, essa
ressignificação passa pelas muitas formas de apropriação da diferença nas práticas
curriculares, pois algumas delas produzem outras formas de viver a escola. Nos
currículos realizados no cotidiano escolar, encontramos indícios de enunciação e de
produção de contra palavra, como processos criativos e reflexivos, que promovem
outros modos de articulação dos sujeitos identificando pontos de contato com a razão
subalterna (FERRAÇO; CARVALHO, 2012).
Nessa perspectiva, o currículo se constitui como rede de potencialidades em que
interagem diferentes sujeitos, grupos, conhecimentos, atos, valores, significados,
representações, experiências, impedimentos e fraturas, como rede tecida em
movimentos e direções múltiplos não se conforma às hierarquias ou às relações
binárias e também não se dissolve as tensões e os conflitos. Pelo contrário, configurase com o diálogo, nem sempre ameno, entre diferentes perspectivas e interpretações,
gerando possibilidades de invenção de espaços liminares que mantêm a
ambivalência, relacionada com o fluxo permanente dos saberes e dos seus limites,
sem início demarcado ou fins previsíveis (FERRAÇO; CARVALHO, 2012).
Segundo Esteban (2012, p. 140), “o cotidiano escolar pode ser vivido como
tempo espaço de interações, interlocuções e interpelações múltiplas, em que os
sujeitos, coletivamente, deslocam fronteiras e questionam limites em seus encontros
e confrontos”. A enunciação de diferentes vozes, textos, projetos, perguntas e
significados vão tecendo outras possibilidades de aprendizagem ao incorporar ao
diálogo o que se aprende nos silêncios, permitindo a prática de conteúdos e questões
que atuam como convite à ampliação e à reinvenção do conhecimento.
Nesse contexto, Macedo (2006, p. 98) propõe que “o currículo seja pensado
como arena de produção cultural, para além das distinções entre produção e
implementação, entre formal e vivido, entre cultura escolar e cultura da escola”.
De acordo com seu argumento,
O currículo é um espaço-tempo de fronteira, no qual as questões de poder
precisam ser tratadas de uma perspectiva de poder menos hierárquica e
vertical. Isso implica pensar outra forma de agência, capaz de dar conta de
hegemonias provisórias e da superação da lógica da prescrição nos estudos
sobre política curricular (MACEDO, 2006, p. 98).
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Outro aspecto importante nessa discussão tem a ver com o que defende Oliveira
(2003), é necessário assumir a dimensão político-epistemológica dos currículos em
redes tecidos nos contextos escolares, levando em consideração que justiça global
jamais se tornará possível sem justiça cognitiva.
A autora destaca:
Isso significa que, se desejamos trabalhar por e reconhecer as experiências
de emancipação social, precisamos associá-las à crítica e à possível
formulação de novas premissas epistemológicas que incorporem a validade
e a legitimidade de diferentes saberes, práticas e modos de estar no mundo,
superando a hierarquização hoje dominante entre uns e outros e viabilizando
processos interativos entre os diferentes que não os tornem desiguais
(OLIVEIRA, 2003, p. 68).

Assim, pensar currículos em redes implica pensar o conhecimento e a
aprendizagem a partir de agenciamentos coletivos que se produzem em meio à
multiplicidade e a processos de relações não hierárquicas inseridas no cotidiano
escolar. Desse modo, os currículos em redes, apontam que o contexto escolar não é
uma instância específica da realidade social, sendo assim, considera a
impossibilidade de dissociar o cotidiano da vida em sua micropolítica das estruturas
macrossociais, em seus saberes, fazeres, valores e interesses dominantes.
Nessa mesma perspectiva, essa vivência escolar se constituiria como espaçotempo de diferentes aprendizagens, dentre elas: a valorização das culturas regionais
do país, proporcionando a ressignificação e, ainda, “viabilizando a reconstrução das
identidades culturais, aprendendo a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões
do País” (BRASIL, 2013, p.25).
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica
a respeito aos diversos processos de inclusão que necessitam ser fomentados e
praticados nos cotidianos escolares:
Cabe, pois, à escola, diante dessa sua natureza, assumir diferentes papéis,
no exercício da sua missão essencial, que é a de construir uma cultura de
direitos humanos para preparar cidadãos plenos. A educação destina-se a
múltiplos sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes, a socialização e o
confronto do conhecimento, com diferentes abordagens, exercidas por
pessoas de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e
emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos
socioculturais, e da cidade, do campo e de aldeias. Por isso, é preciso fazer
da escola a instituição acolhedora, inclusiva, pois essa é uma opção
‘transgressora’, porque rompe com a ilusão da homogeneidade e provoca,
quase sempre, uma espécie de crise de identidade institucional (BRASIL,
2013, p.25).
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As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL,
2013), problematiza os diferentes conceitos atribuídos ao termo currículo, partindo da
perspectiva de cultura como prática social. Sendo assim, em seu texto o presente
documento destaca a ideia de que, “em vez de apresentar significados intrínsecos,
como ocorre, por exemplo, com as manifestações artísticas, a cultura expressa
significados atribuídos a partir da linguagem” (BRASIL, 2013, p.23). Portanto, para
Moreira e Candau (2007), a cultura também está presente às vivencias escolares “que
se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais,
buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos
historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos
estudantes” (BRASIL, 2013, p.23).
Nesse sentido, Moreira e Candau (2007) definem currículo como “um conjunto
de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados
no espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades
sociais e culturais” (p. 46). Portanto, o currículo se constitui em “um dispositivo de
grande efeito no processo de produção das identidades dos sujeitos que atuam nos
espaços escolares, estando diretamente implicado na criação, recriação, contestação
e transgressão” (BRASIL, 2013, p.23).
Sendo assim, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica,
A fonte em que residem os conhecimentos escolares são as práticas
socialmente construídas. Segundo os autores, essas práticas se constituem
em ‘âmbitos de referência dos currículos’ que correspondem: a) às
instituições produtoras do conhecimento científico (universidades e centros
de pesquisa); b) ao mundo do trabalho; c) aos desenvolvimentos
tecnológicos; d) às atividades desportivas e corporais; e) à produção artística;
f) ao campo da saúde; g) às formas diversas de exercício da cidadania; h)
aos movimentos sociais (BRASIL, 2013, p. 23-24).

Portanto, é relevante destacar que o conceito de currículo proposta por Moreira
e Candau (2007) referido no texto das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica, possui a ideia de que as políticas curriculares não se restrinjam
apenas aos “documentos escritos”. Entende-se que esses documentos necessitam
ser repensados em relação aos processos das práticas pedagógicas vivenciadas nos
mais diversos espaços e nas variadas singularidades educacionais.
Conforme o texto:
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Toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma
seleção e produção de saberes: campo conflituoso de produção de cultura,
de embate entre pessoas concretas, concepções de conhecimento e
aprendizagem, formas de imaginar e perceber o mundo. Assim, as políticas
curriculares não se resumem apenas a propostas e práticas enquanto
documentos escritos, mas incluem os processos de planejamento,
vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por múltiplas
singularidades no corpo social da educação (BRASIL, 2013, p. 23-24).

Nessa perspectiva, a escola precisa ser assumida como espaço primordial e
coletivo de inclusão, proporcionando “o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens
e adultos, no relacionamento entre si e com as demais pessoas” (BRASIL, 2013, p.
25).

2.1 CURRÍCULO E CULTURA NOS ESPAÇOS ESCOLARES

Segundo Ferraço e Nunes (2012), a articulação entre os saberes curriculares
cotidianos e as culturas vivenciadas pelos alunos, impulsiona a pensar sobre currículo
onde a cultura é um “campo de produção de significados no qual os diferentes grupos
sociais, situados em posições diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus
significados a sociedade. Nessa concepção, cultura é um campo contestado de
significação” (SILVA, 1999, p. 133-134).
De acordo com Silva (1999), defende a necessidade de se pensar os cotidianos
da escola como multiplicidades de conhecimentos. Sendo assim,
Conceber o currículo com inspiração nessa teorização estaria no fato de as
diversas formas de conhecimento serem, de certa forma, equiparadas. Assim,
não há separação rígida entre o conhecimento tradicionalmente considerado
como escolar e o conhecimento cotidiano das pessoas envolvidas no
currículo (SILVA, 1999, p.136).

Ao articular os saberes vividos cotidianamente ao contexto escolar, nos
impulsiona a promover o currículo em meio um campo de significação cultural.
“Constituindo-se em redes de significações, os currículos possuem uma dimensão de
processo que não pode ser desconsiderada, sendo realizados por pessoas
encarnadas em determinados contextos sociais, históricos, culturais, políticos e
econômicos que se interpenetram e se influenciam mutuamente” (NAJMANOVICH,
2001, p. 78).
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Pensar na articulação entre currículo e cultura remete a necessidade de reflexão
sobre os seguintes aspectos: há diferenças entre o que se produz no contexto escolar
como conhecimento, e o que é produzido fora dela como tal, em especial nas
ciências? Que possibilidades de interinfluências se colocam entre o que é
desenvolvido pelas escolas e o que é tecido nos espaços/tempos fora dela? (ALVES,
2005).
Nesse sentido, Lopes (1999, p. 222-223), enfatiza que:
É questionável estabelecer uma hierarquia de saberes e culturas, tanto
quanto conceber uma unidade na pluralidade cultural. Admitir a pluralidade
de culturas é admitir não só a pluralidade e a descontinuidade da razão, mas
também admitir a divisão do trabalho na sociedade de classes. É conceber
culturas dominantes e dominada como mescla ambígua e contraditória de
repressão e libertação, reprodução e resistência.

Na perspectiva multicultural no contexto escolar, a prática pedagógica deve ser
entendida como uma prática social oportunizando o relacionamento com as
diversidades presentes na sociedade e situar-se num contexto histórico e de relações
que requer a igualdade e a democracia (TEIXEIRA; BEZERRA, 2007).
Portanto, a escola com a intenção de desenvolver uma função social primordial
para promover elementos pertencentes à cultura, precisa oportunizar a seus alunos
produção cultural mais significativa da sociedade. Entretanto, permitindo também, que
a cultura seja ressignificada “de acordo com as necessidades e os valores atuais,
redefinindo os critérios que selecionam os aspectos das diferentes culturas que devem
fazer parte do currículo, motivando, dessa forma, mudanças nessas seleções”
(TEIXEIRA; BEZERRA, 2007, p. 58).
Outro fator fundamental para propiciar uma prática educativa, na perspectiva
sociocultural, é permitir que todos sejam integrantes ativos do processo educacional
em iguais proporções. Sendo assim, “a educação intercultural não pode ser reduzida
a algumas situações e/ou atividades realizadas em momentos específicos ou por
determinadas áreas curriculares, nem focalizar sua atenção exclusivamente em
determinados grupos sociais [...]” (CANDAU, 2002, p. 99). O multiculturalismo não é
constituído de assuntos isolados de certas disciplinas, mas é objeto, permanente e
constante, assumido por todos em diversas situações.
De acordo com Teixeira e Bezerra (2007), o currículo escolar deve promover o
conhecimento e o respeito às diversidades culturais que os grupos sociais adotaram
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para organizar suas vidas. Considerando as influências históricas de diversos povos
e suas contribuições para a organização social e escolar. “As diferentes trajetórias,
produções artísticas, linguagens, expressões, tradições, identidades e visões de
mundo devem ser respeitadas e postas em debate nas escolas, como instrumento de
construção de conhecimentos” (p. 59).
De acordo com Kreutz (2011), atualmente encontramo-nos em contexto histórico
com crescente sensibilidade para a questão da identidade/diferença. Os processos
educacionais estão mais atentos para as relações entre educação, cultura e
sociedade, avançando no entendimento de que a multiplicidade de grupos étnicos no
país é um grande potencial, uma fonte de criatividade, conforme destaca a Declaração
Universal da UNESCO sobre diversidade cultural, de 2001. Em seu art. 2, esta
Declaração afirma que é “indispensável garantir uma interação harmoniosa e um
desejo de convivência entre pessoas e grupos cujas identidades culturais sejam ao
mesmo tempo plurais”. No que diz respeito a educação, a Declaração ressalta que
“toda pessoa tem o direito a uma educação e uma formação de qualidade que
respeitem plenamente sua identidade cultural”. (p. 150)
Nesse sentido, precisamos pensar a educação como objetivo principal em tornar
o espaço escolar como espaço de reflexão coletiva, concentrando esforços para
construção de espaços que possibilitem a circulação da valorização da diversidade
cultural.
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3 POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS E CULTURAIS, PROGRAMAS E PROJETOS

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente foi a primeira grande
reunião de chefes de estado organizada pela ONU para tratar das questões
relacionadas à degradação do meio ambiente. Apelidada Conferência de Estocolmo,
lugar da reunião, entre os dias 5 a 16 de junho de 1972 (NASCIMENTO, 2012).
Foi a primeira conferência a propor melhoras das relações do homem com o
Meio Ambiente, e buscar por equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução
da degradação ambiental (poluição urbana e rural, desmatamento etc.), o que mais
tarde evoluiu para a noção de desenvolvimento sustentável.
Em continuidade, 20 anos depois foi realizada a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), a ECO 92, no Rio de Janeiro,
em junho de 1992. Onde a comunidade política internacional admitiu que era preciso
conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da
natureza.
Na Rio-92, chegou-se à conclusão de que temos de agregar os componentes
econômicos, ambientais e sociais. Se isso não for feito, não há como se garantir a
sustentabilidade do planeta.
Na oportunidade, foi lançada, junto com outras convenções, um documento de
visão global para o desenvolvimento humano para o século XXI, a Agenda 21, que
tem caráter orientador para os países, e rebatimento nas políticas públicas dos
estados, assim como nos seguimentos e políticas locais.
A Agenda 21 é de responsabilidade de todos os indivíduos, sendo assim, em seu
capítulo 25 - 25.2,
É imperioso que a juventude de todas as partes do mundo participe
ativamente em todos os níveis pertinentes dos processos de tomada de
decisões, pois eles afetam: sua vida atual e têm repercussões em seu futuro.
Além de sua contribuição intelectual e capacidade de mobilizar apoio, os
jovens trazem perspectivas peculiares que devem ser levadas em
consideração (AGENDA 21, 1995)

Nessa perspectiva, várias ações educacionais devem ser elaboradas e
oportunizadas para infância e juventude. O Capítulo 36 da Agenda 21, aprovaram as
seguintes recomendações:
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[...] Desenvolver consciência do meio ambiente e desenvolvimento em
todosos setores da sociedade em escala mundial e com a maior brevidade
possível;
Lutar para facilitar o acesso à educação sobre meio ambiente e
desenvolvimento,vinculada à educação social, desde a idade escolar primária
até a idade adultaem todos os grupos da população; [...]

Sobre a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, de acordo com
Malhadas (2001), deve ser:
a) Localmente relevante e culturalmente apropriada;
b) Baseada nas necessidades, condições e percepções locais;
c) Engajando a educação formal, não-formal e informal;
d) Promovendo um compromisso por toda a vida;
e) Ajustando a evolução natural dos conceitos de sustentabilidade;
f) Enfocando o conteúdo, o contexto, a pedagogia, os tópicos globais e as
prioridades locais.
Segundo Malhadas (2001), também no Capítulo 36 da Agenda 21 encontra-se
novo apoio e direcionamento para as práticas pedagógicas, por meio de um processo
que visa integrar meio ambiente e desenvolvimento como tema interdisciplinar ao
ensino, promovendo cooperação em todos os setores da sociedade. Portanto, de
acordo com a Agenda 21 (1995), a educação é o instrumento principal a ser ativado e
reorientado no sentido de atingir o objetivo que é a sustentabilidade.
Nesse sentido, a educação passa a ser vista como um meio para se atingir o
desenvolvimento sustentável em todos os setores sociais. Um processo contínuo que
deverá ser redirecionado, estabelecendo-se as prioridades e as metas integradoras
no plano formal, informal e não-formal. Esse processo implica em selecionar e aplicar
adequadamente: conhecimentos, valores, habilidades e perspectivas.
Para Malhadas (2001, p. 6),
A população necessita de conhecimento básico das ciências naturais, sociais
e humanas para compreender: os princípios do desenvolvimento sustentável;
como eles podem ser implementados; os valores envolvidos; as ramificações
da sua implementação.

Nesse contexto, a compreensão dos valores étnicos e culturais é uma parte
essencial da compreensão dos seus próprios pontos de vista e de outros povos,
passando assim, “a compreender os seus próprios valores; os valores da sociedade
em que você vive; os valores dos outros povos do mundo é vital para ser um cidadão
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global” (MALHADAS, 2001, p. 6).
Em continuidade, no ano de 2000, as Nações Unidas convidaram sociedade civil
e governos a olhar com atenção alguns desafios que o planeta enfrentava e convidou
todas a se engajarem em prol dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: metas a
serem atingidas até o ano de 2015.
Algumas foram alcançadas, outras não e em Muitas delas foram alcançadas,
outras não e em 2015 houve nova oportunidade global para decidir sobre novos
caminhos para a população mundial, melhorando a vida dessas pessoas. O foco
agora seria “o curso global de ação para acabar com a pobreza, promover a
prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as
mudanças climáticas” (ONU, 2017).
As

ações acordadas

em

2015

resultaram

nos novos Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável (ODS)3, que se baseiam nos oito Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM)4.
A Nações Unidas trabalharam junto aos governos, sociedade civil e outros
parceiros para aproveitar o impulso gerado pelos ODM e levar à frente uma agenda
de desenvolvimento pós-2015, “Estamos determinados a promover sociedades
pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo e da violência. Não pode haver
desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento
sustentável” (ONU, 2017, p. 2).
Nesse sentido, o Governo Federal em seu Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro
de 2007, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais - PNPCT. De acordo com o documento em seu art. 1º, as
ações para o alcance dos objetivos propostos pelo decreto, devem ocorrer
observando os seguintes princípios:
I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental
e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre
outros aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade,
ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem
como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não
desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos,
comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de

3

Agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável
em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
4 Também conhecidos como "8 Jeitos de Mudar o Mundo", os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio
(ODM) são um conjunto de metas pactuadas pelos governos dos 191 países-membros da ONU com
a finalidade de tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se viver.
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desigualdade;
II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por
meio do pleno e efetivo exercício da cidadania;
[...]
V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade
de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais,
garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando
os seus modos de vida e as suas tradições;
VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e
dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas,
sejam em áreas rurais ou urbanas;
[...]
XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas
comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica. (BRASIL,
2007)

Portanto, em seu Art. 2o o decreto tem como principal objetivo promover o
desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no
reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais,
ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas
formas de organização e suas instituições.

3.1 DIVERSIDADE CULTURAL E PLURALIDADE NA EDUCAÇÃO

Refletir sobre educação e diversidade cultural no estado do Espírito Santo nos
leva aos Tambores de Congo. Significa pensar a relação que a escola estabelece com
a história e a cultura negra local, ao mesmo tempo em que nos evidencia a distância
entre o contexto escolar para com a herança afro-brasileira presente no nosso
cotidiano. Portanto, de acordo com Gomes (2005, p. 100):
A inexistência de tal debate pode ser uma forma de encobrir o racismo, pois
essa lacuna tem sido ocupada pela reprodução de estereótipos negativos
associados a negros e mestiços. Quando a escola age de maneira omissa,
ela perde a grande chance de realizar com mestria a tarefa de educação e de
fazer-nos avançar em nosso processo de humanização.

Apesar de todas as contradições presentes em meio à sociedade, em especial
na escola, estamos vivendo uma época histórica e propícia. Com toda a fragilidade da
Lei Federal n. 10.639/2003, ela estabelece avanço no processo de democratização
do ensino, bem como na luta contra o racismo, nesse sentido, temos hoje, uma
educação voltada para a diversidade e pluralidade cultural.
Portanto, de acordo com Gomes (2005, p. 51),
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Refletir sobre a questão racial brasileira não é algo particular que deve
interessar somente às pessoas que pertencem ao grupo étnico/racial negro.
Ela é uma questão social, política e cultural de todos os(as) brasileiros(as).
Ou seja, é uma questão da sociedade brasileira e também mundial quando
ampliamos a nossa reflexão sobre as relações entre negros e brancos, entre
outros grupos étnico-raciais, nos diferentes contextos internacionais. Enfim,
ela é uma questão da humanidade.

Para o mesmo autor, quando a legislação estabelece a obrigatoriedade do
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira com embasamento curricular e
qualificação dos educandos, reconhece as lacunas existentes no ensino, marcado
pelas referências temporais e históricas da cultura eurocêntrica. “Ou seja, ao que tudo
indica, a lei considerou que era necessário não somente introduzir o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira nos ensinos fundamentais e médios, como também
qualificar os professores para ministrarem esse ensino” (GOMES, 2005, p. 33).
Sendo a escola um espaço sociocultural, no qual as diferentes culturas e
diversidades se encontram, precisa-se romper com o pensamento etnocêntrico,
evolucionista, símbolo das relações dominadoras. Portanto, de acordo com Gomes
(1999, p. 64),
A diversidade cultural é muito mais complexa e multifacetada do que
pensamos. Significa muito mais do que a apologia ao aspecto pluriétnico e
pluricultural da nossa sociedade. Pela sua própria heterogeneidade, a
diversidade cultural exige de nós um posicionamento crítico e político e um
olhar mais ampliado que consiga abarcar os múltiplos recortes dentro de uma
realidade culturalmente diversa.

Gomes (1999, p. 4) também destaca que,
O reconhecimento dos diversos recortes dentro da ampla temática da
diversidade cultural coloca-nos frente a frente com a luta desses e outros
grupos em prol do respeito à diferença. Coloca-nos, também, diante do
desafio de implementar políticas públicas em que a história e a diferença de
cada grupo social e cultural sejam respeitadas dentro das suas
especificidades sem perder o rumo do diálogo, da troca de experiências e da
garantia dos direitos sociais. A luta pelo direito e pelo reconhecimento das
diferenças não pode se dar de forma separada e isolada e nem resultar em
práticas culturais, políticas e pedagógicas solitárias e excludentes.

De acordo com Luz (1996), educar para a diversidade é fazer das diferenças o
diálogo e adotar práticas pedagógicas, sociais e políticas que rompam com “o
simulacro que caracteriza o apagamento da diferença entre real e imaginário,
‘verdadeiro e falso’. Impondo o seu próprio real, o simulacro providencia um projeto
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voltado para a eliminação de outras formas de experiência do real” (Luz, 1996, p. 88).
Pensando assim, o congo capixaba existente na comunidade local, representa
as variadas possibilidades de territorialidade, tempo, arte, ciências, “estrutura
cognitiva, o respeito e a relação estreita com a tradição, o princípio de inclusão e o
princípio de diversidade” (OLIVEIRA, 2003, p. 75).
É muito importante que se reconheça o arcabouço normativo que hoje podemos
contar refletido nas políticas públicas, com legislação concernente que envolve o
direito junto as etnias e grupos raciais, assim como, a favor de mulheres, de igualde
no tratamento de gêneros, valorização artística e cultural, trabalho e renda, turismo e
lazer, proteção a criança e adolescente, ciência e tecnologia adaptadas e finalmente
direitos humanos. Continuando, Nascimento acrescenta: “Todas essas conformações
podem conduzir quando munidas de intenção benfazeja junto à comunidade, a um
desenvolvimento sustentável, que garanta ações promotoras de bem-estar e
qualidade de vida” (NASCIMENTO, 2012, p. 23).
E a autora frisa sobre a importância de reconhecer a “participação de atores
sociais e especialmente da juventude, como agentes políticos” (p. 25). Assinala que
quando organizados, podem interferir por meio da implementação de políticas
públicas, nos fóruns participativos e especificamente colaborar e elucidar com a
implementação de programas e projetos.
E ainda, acrescenta que o processo será definitivo,
Se vier a considerar as vulnerabilidades sociais e os impactos ambientais, a
visão dos habitantes do local, e de um jovem agente, ciente de fatores
socioambientais, de demandas de necessidades, de impactos causados
pelos hábitos locais. (NASCIMENTO, 2012, p. 37)

E que “esse agente poderá apontar as prioridades e os fatores econômicos
necessários para soluções integradoras, em uma estratégia de gestão participativa”
(NASCIMENTO, 2012, p. 58).
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4 O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE VILA VELHA

O estado do Espírito Santo é um dos mais antigos do Brasil, sua primeira vila,
atual cidade de Vila Velha, foi fundada em 23 de maio de 1535 com a chegada dos
portugueses.
Figura 1 - Mapa do estado do Espírito Santo

Fonte: EncontraES (2017).

O Espírito Santo é um estado do Brasil localizado na região Sudeste do país,
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fazendo divisa com os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e banhando
pelo Oceano Atlântico. Com 78 municípios, sua capital é Vitória. De acordo com o
Censo Demográfico do IBGE (2010) sua população é de 3.514.952 pessoas, que se
distribuem em uma área de 46.095 km². Sendo mais da metade da região da Grande
Vitória, formada pelos municípios de Vitória, Serra, Fundão, Cariacica, Vila Velha,
Viana e Guarapari (PENA, 2017).
A naturalidade designada a quem nasce nesse estado é capixaba. Segundo os
estudiosos da língua tupi, o termo significa roça, roçado, terra limpa para plantação.
Os índios que viviam no Espírito Santo chamavam de capixaba sua plantação de milho
e mandioca. Com isso, a população de Vitória passou a chamar de capixabas os
índios que habitavam a região e depois o nome passou a denominar todos os
moradores do Espírito Santo (PERRONE; MOREIRA, 2005).
Por sua localização, recebe fortes influências de outros estados, como por
exemplo de Minas Gerais, pela ferrovia, cujo minério de ferro é exportado pelos portos
do Espírito Santo, do estado do Rio de Janeiro pela influencia cultural forte nas artes,
na musica, na literatura e nos esportes. De São Paulo são muitos os produtos
industrializados que chegam para ser comercializados aqui, e do sul da Bahia
principalmente, vem pessoas em busca de trabalho, trazendo seus costumes e suas
tradições para o Espírito Santo (ROSA et al., 2004).
O Espírito Santo é um estado de contrastes. Em seu território, existem praias e
montanhas, rios e mar. Uma extraordinária variedade de espécies na flora e na fauna.
O Estado é marcado pelo contraste entre duas grandes regiões: a litorânea,
caracterizada pela predominância de planícies presentes em 40% do território, e a
serrana, mais ao interior, onde se registra a presença de várias serras e morros,
incluindo o Pico da Bandeira, o terceiro maior do país, com 2.890 metros de altitude
(ROSA et al., 2004).
De acordo com o modelo de regionalização do turismo, o estado está dividido
em 10 regiões turísticas, demostrando todo seu potencial econômico e turístico, sendo
um dos estados que mais se desenvolve no Brasil, atraindo turistas e investidores
nacionais e internacionais (PERRONE; MOREIRA, 2005).
O Espírito Santo conta com 400 km de litoral, formando uma das regiões mais
bonitas do Brasil, com praias urbanizadas e muitas ainda preservadas de norte a sul
do estado. Sua região serrana possui matas preservadas com trilhas, rios e
cachoeiras que possibilitam a prática de esportes radicais, rampas para voos livres,
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pesca, além do agroturismo, da agricultura familiar, ecoturismo, que proporcionam
maior interação com a natureza (PERRONE; MOREIRA, 2005).

Figura 2 - Mapa dos Municípios e Regiões Turísticas do Espírito Santo

Fonte: Skyscrapercity (2017)

Ainda de acordo com esses autores, das cidades litorâneas, Guarapari é a mais
visitada durante o verão por turistas de outros estados, principalmente mineiros e
cariocas. Outro destaque é o município de Domingos Martins, fundada com a
colonização alemã, com clima de montanha e várias pousadas, propriedades rurais
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que proporcionam lazer e agroturismo, além de atrações de ecoturismo.
Figura 3 - Cidade de Guarapari.

Fonte: Folhavitoria (2017)

Figura 4 - Principais pontos turísticos de Domingos Martins: Pedra do Lagarto e Praça do Centro.

Fonte: Skyscrapercity (2017)

Na culinária, o Espírito Santo se destaca devido seus diversos pratos típicos,
como a moqueca capixaba e a torta capixaba, ambas preparadas nas panelas de
barro produzidas pelas Paneleiras de Goiabeiras. O conhecimento envolvido na
produção artesanal das panelas de barro foi o primeiro bem cultural registrado pelo
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IPHAN, como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes em 2002. A
atividade é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras às suas filhas e netas
no convívio comunitário (IPHAN, 2017).
Figura 5 - Confecção das panelas de barro pelas paneleiras de Goiabeiras.

Fonte: Sidney Rezende (2017)

Na economia o Espírito Santo dispõe de um grande complexo portuário. O porto
de Vitória recebe uma quantidade elevada de navios de cargas que importam e
exportam produtos para vários estados do Brasil e outros países. Também possui
ampla

rede

de

estabelecimentos

nos

setores

de

alimentação,

hotelaria,

entretenimento, transporte, entre outros, gerando emprego e renda e proporcionando
desenvolvimento para o Estado, que é líder na produção de vários produtos nos
setores de agricultura, mármore e granito, celulose, petróleo e gás, entre outros
(PERRONE; MOREIRA, 2005).
Uma das principais características da população capixaba é sua diversidade. O
Espírito Santo recebeu em suas terras imigrantes de vários países, principalmente
europeus e africanos, além dos nativos indígenas, com isso, as diferentes origens da
população e os elementos culturais que trazem e que compartilham com seu grupo
social se traduzem em uma rica cultura para o estado. Esses traços culturais se
manifestam nos festejos e também no modo de organização da vida cotidiana.
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4.1 IDENTIDADE CULTURAL E MEMÓRIA DO CONGO CAPIXABA

O Estado do Espírito Santo é um importante berço de manifestações populares.
Uma das mais importantes dessas manifestações é o Congo. De acordo com Santos
(2012) o congo tem uma representatividade significativa na cultura do Espírito Santo,
estando presente em muitas outras manifestações culturais. Avalia-se que uma
grande parte do Espírito Santo já contou com a presença das bandas de congo.
Laraia (1999) afirma que, é através das manifestações culturais de um povo que
podemos conhecer sua história e sua forma de pensar, fato que reflete o modo como
ele se vê e percebe o mundo. Sendo assim, ocorre o processo de identificação
cultural, onde as experiências transmitidas pela comunidade são somadas aos
saberes vivenciados pelo próprio indivíduo.
Nesse sentido, podemos dizer que: “o homem é resultado do meio cultural em
que foi socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete
o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que o
antecederam” (LARAIA, 1999, p. 46).
Nessa perspectiva, Garcia (2010) destaca que os costumes e tradições de um
povo são transmitidos de acordo com a comunidade em que esta inserida. A influencia
dos fatores sociais e culturais são adquiridos com as vivências de cultura em
determinada região. Sendo assim, a identidade cultural se reflete nas crenças, nos
costumes e na arte local de um povo.
Segundo Batista (2005) o resgate da memória cultural e de extrema relevância
para a construção da identidade do indivíduo. Nesse aspecto, o conhecimento ocorre
a partir das vivências de costumes de uma determinada localidade.
Portanto para Pomian (2000, apud LE GOFF, 2003) “toda memória é em primeiro
lugar uma faculdade de conservar os vestígios do que pertence já em si a uma época
passada”. Sendo assim, a memória é o que permite o indivíduo voltar no passado,
relacionar-se, mas mantendo-se a ligação com presente e passado. O resgate das
tradições e costumes de um povo é de primordial para a construção da identidade.
Para Le Goff (2003) a memória enquanto fenômeno social pode ser entendida
como a história e cultura de um povo ou comunidade. Já a memória coletiva é aquela
que perpassa a memória individual de um ser e tornando-se a memória de uma
sociedade ou localidade, promovendo um sentimento de pertencimento a um
determinado grupo.
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No Espírito Santo, as bandas de congo são manifestações próprias do folclore.
As bandas são formadas, atualmente, por homens e mulheres que tocam, cantam e
dançam em comemoração aos santos São Benedito, São Sebastião e Nossa Senhora
da Penha. Também tocam durante as puxadas de mastro5 que ocorrem de dezembro
a fevereiro, em apresentações populares e festas ocasionais (NEVES, 1980).
Segundo Neves (1980) os instrumentos originais do congo foram introduzidos
inicialmente pelos povos indígenas. Os negros, posteriormente, adaptaram a sua
cultura. Os instrumentos utilizados no congo são tambores de madeira com couro, as
casacas (reco-reco de bambu com cabeça esculpida), o chocalho, a cuíca, pandeiro,
triangulo e bumbo.
Atualmente o congo tem se destacado na mídia e nos fóruns e discussões entre
artistas e intelectuais. Porém, ainda se sabe muito pouco sobre a origem e formação
dessas bandas. Já tiveram nomes de bandas de índios, bandas de congos, e
atualmente bandas de congo (FONSECA, 1991).
Figura 6 - Instrumentos do utilizados no congo: Casaca, tambores e chocalhos.

Fonte: fabriciogandini(2017)

De acordo com Fonseca (1991) o congo é considerado por muitos pesquisadores
das culturas populares do Espírito Santo, como um grupo de dança folclórica, com
músicos, dançadores e um mestre6. As bandas de congo possuem características e
coreografias próprias, porém, simples e fácil de dançar, oportunizando a inclusão de

5Espécie

de penitência em que se clama aos santos proteção contra todos os males que afligem a
humanidade.
6 Termo utilizado para o dirigente da banda de congo.
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outras pessoas na dança.

4.2 VILA VELHA: BERÇO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Vila Velha
é um município do estado do Espírito Santo que pertence a região metropolitana,
cidade vizinha da capital Vitória. De acordo com o IBGE, possui população estimada
em 472.762, o que o torna o segundo mais populoso do estado.
Figura 7 - Município de Vila Velha no Espírito Santo.

Fonte: Skyscrapercity (2017)

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M – do município é
considerado como muito elevado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Tendo como valor 0,8, o que o torna o segundo maior de
todo o estado do Espírito Santo, e o 273° entre 5570 municípios de todo o Brasil
(IBGE, 2010).
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De acordo com Gurgel (2010) o município foi fundado em 23 de maio de 1535
com a chegada do donatário português Vasco Fernandes Coutinho. Sendo a mais
antiga cidade do estado, foi ate o ano 1549, a capital. Entre seus monumentos
históricos, encontram-se a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o Convento da
Penha, tombados como patrimônios históricos culturais pelo IPHAN. O município além
desses monumentos possui 32 km de litoral, com praias urbanas e nativas, as quais
constituem importantes ícones turísticos e paisagísticos.
Considerada a capital histórica do Espírito Santo, Vila Velha tem um enorme
potencial de crescimento e atrativos turísticos que devem ser valorizados e colocados
de maneira prática no mercado em busca de novos investidores. Porém necessita de
planejamento que possa integrar meio ambiente e patrimônio a um sistema de
infraestrutura adaptado para o uso turístico com a menor degradação possível, voltado
principalmente para atender as necessidades especiais dos turistas e dos
empreendedores que desejam investir no setor (GURGEL, 2010).
Figura 8 - Convento da Penha e Igreja do Rosário

Fonte: Capixabadagema (2017)
Segundo Gurgel (2010), a indústria é a principal atividade econômica,
destacando-se os polos de confecções da Glória e Santa Inês, as indústrias de
chocolate e o setor portuário, apresentando taxas de crescimento significativas a cada
ano.
No ramo da indústria alimentícia, destaca-se em Vila Velha a fábrica de
chocolates Garoto, uma das mais antigas do Espírito Santo e de grande importância
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não apenas para o município, mas também para o Brasil, pois boa parte de sua
produção destina-se ao mercado externo. A empresa, que nasceu em solo
vilavelhense7, foi comprada em 2002 pela multinacional Nestlé, que ampliou a Garoto
entre as três maiores marcas de chocolate do país (GURGEL, 2010) .
A indústria da construção civil também é bem atuante no município, valorizando
a construção de belíssimos edifícios ao longo da orla das praias. As atividades de
comércio se concentram em grande parte no polo de confecções da Glória, que
realizam vendas no atacado e varejo (ROSA et al., 2004).
O município de Vila Velha é formado por diferentes povos. A ocupação por
imigrantes teve início com os a chegada dos portugueses, primeiramente, no bairro
com o nome de Prainha. Posteriormente, os negros foram trazidos para trabalhar nas
lavouras e produção de açúcar. A influência do negro sobressai nas contribuições
culturais do município, resultado de uma luta constante para o reconhecimento dos
direitos civis dos negros e a favor dos princípios de igualdade e respeito que devem
existir entre todos os indivíduos (ROSA et al, 2004).

4.2.1 Congo: Patrimônio Cultural de Vila Velha

Manifestação cultural capixaba forte no município de Vila Velha, o Congo foi
declarado Patrimônio Cultural Imaterial do município através da Lei n. 5.820 de 24 de
janeiro de 2017.
Segundo Mazoco (2017) a lei valoriza a cultura do Congo no município e também
responsabiliza o poder público na preservação do patrimônio. “É um legado cultural
importante do nosso Estado que deve ser valorizado, estimulado e preservado”.
A Barra do Jucu – bairro bucólico do município - é um mundo paralelo dentro do
município de Vila Velha. A “Barra”, como é chamada, fica no sentido de Vila Velha
para o município de Guarapari, lado esquerdo da Rodovia do Sol. Seus moradores
vivem meios alheios ao restante do município, e essa é a beleza do lugarejo. Local
tranquilo, com rio e mar, pássaros e muitas árvores nas ruas e quintais. O bairro
também acolhe vários artistas e artesãos, que se encantam pelo sossego
proporcionado (GALVÊAS, 2005).

7Termo

utilizado para quem nasce no município de Vila Velha.
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Figura 9 - Apresentação banda de congo.

Fonte: Vilavelha.es.gov.br (2017)

São Benedito é o padroeiro do Congo de Vila Velha, o que significa que essa
manifestação cultural segue o catolicismo. Durante o ano, duas festas do congo da
Barra do Jucu são particularmente importantes: a retirada e fincada de mastro. De
acordo com Galvêas (2005), os fiéis saem em direção a igreja de São Pedro, onde é
fincado ou retirado o mastro de São Benedito, que vai geralmente junto com a imagem
do santo e é carregado por homens.
Ao final da fincada ou retirada do mastro a musica continua e todos se divertem
ao som da Banda de Congo. Essas festas são comandadas pelas Bandas de Congo
do Mestre Alcides, do Mestre Honório e Tambor de Jacarenema. O cortejo com
populares leva o mastro na fincada e vai buscá-lo na retirada, seguindo ao som dos
tambores de congo. Muitas pessoas, principalmente os mais idosos, se vestem e
dançam durante todo o caminho (GALVÊAS, 2005).
A Banda de Congo Mestre Honório é uma das mais antigas da Barra do Jucu,
com seus componentes conservam uma tradição que perdura por décadas de
existência. Originou-se em 1970, tendo como principal fundador Honório de Oliveira
Amorim, hoje o mestre o Sr. Daniel é quem comanda o grupo, - integrante mais antigo
que está na banda desde a sua fundação. A banda tem como característica sua batida
que é sem dúvida muito diferente das demais Bandas de Congo, pois o Sr. Honório
estudava cada batida de seus instrumentos e associava ao ritmo do congo (RÊGO,
2017).
A Banda de Congo Mestre Honório, tem como Padroeiro São Benedito, que é
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homenageado no mês de Dezembro com a Fincada do Mastro, festa que já virou
tradição no município de Vila Velha. Falecido no ano de 1993, Mestre Honório é um
exemplo a ser seguido, pois sempre buscou divulgar a cultura da Barra do Jucu, a
tradição e folclore do nosso estado.
Figura 10 - Banda de Congo Mestre Honório

Fonte: Grafitusa(2017)

4.2.2 Oficina de Casaca do Mestre Vitalino

Mestre Vitalino, famoso por suas casacas, possui na Barra do Jucu uma oficina
desse instrumento, onde trabalho confeccionando e reparando casacas para as
bandas de congo da região e até para famosos internacionais como Yoko Ono – viúva
de John Lennon (Beatles). Nascido imerso na cultura do congo capixaba, ainda mais
presente na Barra do Jucu, o artesão cresceu nas Bandas de Congo da cidade,
tocando tambor e casaca. Foi quando esculpiu a casaca para tocar. "Gostaram muito
do que eu tinha feito e os pedidos começaram a surgir" lembra Mestre Vitalino
(GALVEAS, 2005).
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O instrumento é formado de um cilindro de madeira leve com uma costela de
bambu. A característica principal está na cabeça esculpida em madeira e nos detalhes
coloridos das pinturas. "Cada casaca é uma peça única, com formas e desenhos
variados. É um produto artesanal" (VITALINO, 2017).
Preservando características originais, as casacas produzidas por Mestre Vitalino
da Barra do Jucu passaram a ser utilizadas também como peças de ornamentação
com valor cultural, por ser instrumento peculiar do Espírito Santo. Atualmente as
casacas são utilizadas cada vez mais por bandas de música pop, no qual os
elementos das bandas de congo são acrescentados a ritmos como forró, reggae, e
rock, incentivando novas gerações na propagação dessa cultura (BRAVIN, 2008).
Figura 11 - Oficina de casacas Mestre Vitalino

Fonte: Cafedelmarco(2017)

O que iniciou como um hobby atualmente ultrapassa fronteiras culturais e
continentais. As casacas confeccionadas por Mestre Vitalino viraram produtos de
exportação. Artistas renomados como Gilberto Gil, Leone, Carlinhos Brow, entre
outros conheceram o ateliê do Mestre Vitalino em passagens pelo Espírito Santo,
adquirindo e promovendo seu trabalho.
De acordo com Macedo (2015), a casaca patrimônio cultural e motivo de orgulho
da população capixaba, vem sendo difundida pelos moradores da Barra e
principalmente pelas mãos do Mestre Vitalino, "casaqueiro" talentoso na arte de
confeccionar e perpetuar esse instrumento tão característico das bandas de congo.
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5 EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

O município atualmente possui 61 escolas de Ensino Fundamental, onde durante
os anos de 2000 a 2008 podemos perceber através da legislação que ainda encontrase em vigor, um desenvolvimento significativo na educação do município, com
construção de escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
De acordo com a legislação vigente, em seu Art. 3º,
O sistema de ensino observará os princípios e fins da educação nacional
como dever da Família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e
solidariedade humanas, e suas finalidades de pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.(VILA VELHA, 2016)

Em seu Art. 4º, serão observados como básicos, os seguintes princípios na
ministração do ensino:
I - Valorização dos profissionais da educação escolar;
II - Igualdade de condições de acesso e permanência na escola;
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar resultados e
processos;
IV - O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
V - Respeito à liberdade e o apreço à tolerância;
VI - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VII - Fortalecimento da autoestima e da construção da identidade do
educando;colas de vila velha
VIII - Valorização do trabalho coletivo e do espírito solidário;
IX - Gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais;
X - Garantia de padrão de qualidade;
XI - Valorização da experiência extra escolar dos alunos. (VILA VELHA, 2016)

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação do Município defende a ideia
de um currículo que inclua o que é vivido e tecido nas redes de saberes fazeres nos
cotidianos das escolas. Currículo esse tecido a partir das práticas pedagógicas da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos, da
Educação de tempo Integral, da Educação Especial, da Educação Ambiental e, ainda,
da Educação do Campo. Currículo que possa proporcionar aos praticantes da Rede
de Ensino de Vila Velha, a partir da demanda diária de cada escola, o papel na
tessitura curricular (VILA VELHA, 2016).
De acordo com o Referencial Curricular do município (VILA VELHA, 2016, p. 24),
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A atual equipe da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha tem
apontado para a necessidade de se pensarfazer currículo mapeando,
problematizando e potencializando as dimensões estéticas, éticas e políticas
presentes nas salas de aula, nos laboratórios de ensino - sala de dança,
música,quadra esportiva, piscina, biblioteca , etc, nos intervalos para
merenda e lanche, nas horas de entrada e saída escolar (hora do sinal), nas
aulas em ambientes abertos, nos projetos de extensão, nas salas da
coordenação e direção, entre outros espaçostempos escolares dos
cotidianos das unidades de ensino da Rede de Vila Velha.

Sobre a ideia de espaçostempos, recorre-se aos estudos de Najmanovich (2001,
p. 63), quando afirma que:
Na modernidade, espaço e tempo foram considerados como entidades
abstratas que existem além de nossa experiência, independentes do sujeito
ou, no máximo, seguindo Kant, como categorias a priori. Hoje, têm surgido
várias correntes que propõem considerar essas dimensões como formas que
abstrairmos ao analisar nossa experiência do mundo, formas que estão
sempre encarnadas em configurações dinâmicas. Em nosso caso, a estrutura
do espaço/tempo educativo está sempre ligada às formas de comunicação,
às linguagens utilizadas, aos meios empregados, aos vínculos que surgem
das interações que vão configurando o sistema relacional.

O Referencial Curricular do município defende a ideia de uma política de
currículo relacionada com os debates de saberesfazeres em “rede”, interpenetrados
entre si, que se expandem de maneira não linear e rizomática. Enfim, interessa a
defesa de uma escola pública pautada pelos princípios da hibridação curricular, não
se prendendo as prescrições oficiais, mas tendo por base os currículos que já
acontecem, que já existem nos cotidianos das escolas (VILA VELHA, 2016).
Assim, precisamos nos dar conta de que nossas vidas na contemporaneidade
são expressões de diferentes processos de subjetivação, que produzem intensas e
profundas modificações nas formas como ensinamos-aprendemos, isto e, nas
maneiras como nos relacionamos com os conhecimentos escolares e as aulas que
acontecem nos cotidianos das escolas. Aqui, faz-se necessário trazer as contribuições
de Assmann (1998) defende que processos cognitivos e processos vitais são, no
fundo, a mesma coisa. Nesse sentido, os alunos, antes considerados pelo discurso
hegemônico educacional, como sujeitos uniformes, agora são vistos como sujeitos
encarnados, diferentes, sensíveis e criativos, o que interfere diretamente nos espaços
tempos das aulas, assim, inventam diferentes sentidos nos cotidianos da escola,
assumidos como invenções.
Nesse contexto, de acordo com Najmanocich (2001, p. 127), alunos e
professores, não são mais “correias da transmissão na cadeia do conhecimento
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absoluto, definido, imutável que produzem os cientistas”, mas parte de uma rede
heterogênea e subjetiva que potencializa as interações e estabelece espaços e
momentos que valorizam a diferença.
Diante dessas considerações, a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha,
com suas diferentes equipes e funções, promove reflexões políticas sobre o currículo
atentas a essas questões, ou seja, considerando os contextos sociais, político,
econômico e cultural que caracterizam os cotidianos das escolas, assumindo como
um de seus princípios a necessidade de se considerar que esses processos, tanto de
contextualização das políticas nacionais quanto de elaboração de políticas locais,
precisam ser vividos “com” as escolas e não “para” as escolas (FERRAÇO, 2007).
Nesse

sentido,

o

Referencial

Curricular

do

município

traz

em
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desenvolvimento pistas dos currículos que acontecem nos cotidianos das escolas da
rede municipal de Vila Velha, buscando evidenciar e valorizar a riqueza das práticas
pedagógicas dos profissionais e estudantes.

5.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE VILA VELHA
A Unidade de Municipal de Ensino Fundamental “Ofélia Escobar” é uma escola
pública de referência em qualidade em educação, que busca cada vez melhor atender
à comunidade no resgate à cidadania, como marco referencial além do conhecimento
sistematizado (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015).
Foi inaugurada em 29 de novembro de mil novecentos e quarenta e nove. No
início, a escola atendia somente 1ª. à 4ª série, com capacidade para 240 alunos. Com
o passar dos anos as exigências escolares aumentaram, aumentando também sua
capacidade. Atualmente a escola atende a 721 alunos divididos nos turnos matutino,
vespertino e noturno, nos seguintes níveis de educação: Ensino Fundamental I 4º e
5º anos, Fundamental II com turmas de 6º aos 9º anos, além de atender o Ensino
Regular Semestral Noturno com alunos de 1ª a 8ª séries.
A escola possui boa estrutura física, contando com 11 salas de aula, 1 sala
multiuso do programa Mais Educação, biblioteca, laboratório de informática, pátio
coberto, banheiros adaptados, cozinha, depósito de material pedagógico, sala de
atendimento educacional especializado, sala dos professores, secretaria, pedagógico
e coordenação.
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De acordo com o projeto político pedagógico (2015, p. 10):
Os cidadãos que sonhamos formar não devem ter unicamente qualidades
técnicas e práticas, mas também ser solidários, responsáveis e criativos,
saber se expressar com clareza, interpretar e produzir textos, compreender
situações usando conhecimentos humanísticos e científicos, assim como
precisam ser capazes de aprender sempre. Pessoas conscientes de seus
direitos e deveres para serem capazes de praticar o amplo exercício de sua
cidadania na construção de um país mais justo e democrático que garanta
qualidade de vida para todos.

Portanto, para que essa meta se efetive, a escola possui como objetivo geral:
Transmitir o saber acumulado ao longo dos tempos com a finalidade de assegurar ao
indivíduo a formação para o exercício da cidadania e a capacidade de realizar
determinada função na sociedade. Bem como, os objetivos específicos: a) Buscar
uma mesma linguagem no grupo e na Escola como um todo, na medida em que há
um referencial construído e assumido coletivamente; b) Transformar a realidade
através de uma práxis constante de reflexão-ação-reflexão, antevendo um futuro
melhor que o presente; c) Possibilitar a continuidade da linha de trabalho na
instituição, evitando a fragmentação das ações pedagógicas; d) Garantir práticas
pedagógicas inovadoras e dinâmicas que elevem a autoestima do educando e o
estimule a vencer cada etapa do processo de ensino aprendizagem, de maneira
significativa, proveitosa; e) Despertar no professor o entusiasmo com o seu trabalho
partindo, a priori, do tipo de educação e homem que se quer formar através de
capacitações dentro do horário de trabalho e dinamização do planejamento; e f)
Repensar modos de atuação e resultados, na perspectiva de uma escola de ensino
fundamental mais em consonância com o momento histórico em que a insere, capaz
de responder ás mudanças estruturais da sociedade brasileira (PROJETO POLITICO
PEDAGÓGICO, 2015).
O objetivo da educação não é o de somente transmitir conhecimentos, mas criar
um espírito de cooperação e autonomia para toda vida, onde aprender é viver em
transformações consigo próprio e com os outros. Segundo Orlick (1989), a
cooperação é "uma força unificadora, que agrupa uma variedade de indivíduos com
interesses separados numa unidade coletiva" e, de acordo com Freire (2005),
autonomia é a prática da liberdade.
Nessa perspectiva, os quatro pilares da educação apontados pelo relatório da
UNESCO (DELORS, 1996): Aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a
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viver com os outros e aprender a ser, fundamentam a educação que propõe o
contexto social vigente, ou seja:
Aprender a conhecer significa combinar a cultura geral com as possibilidades
do aumento dos saberes num contínuo exercício do aprender a aprender para
beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. É
preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar.
Aprender a fazer a fim de poder agir, não somente sobre uma qualificação
profissional, mais sim ampliando suas competências no âmbito das diversas
experiências sociais ou de trabalho. Não basta preparar-se com cuidados para inserirse no setor do trabalho. Ter iniciativa e intuição, gostar de uma certa dose de risco,
saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível.
Aprender a viver juntos participando e cooperando na compreensão do outro
e na percepção das interdependências, realizando projetos e preparando-se para gerir
conflitos e no respeito pelos valores humanos, da compreensão mútua e da paz.
Aprender a ser contribuindo para o desenvolvimento mental, corporal e
espiritual a fim de atingir uma realização completa com cada vez maior capacidade de
autonomia de cada indivíduo. A aprendizagem precisa ser integral, não
negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo.
A educação fundamentada nesses quatro pilares sugere algumas propostas
didáticas que lhe seja condizente, como Dellors (1996, p. 89):
a) Relacionar o tema com a experiência do estudante e de outros
personagens do contexto social;
b) Proporcionar uma relação dialógica com o estudante;
c)Envolver o estudante num processo que conduz a resultados, conclusões
ou compromissos com a prática;
d)Oferecer um processo de autoaprendizagem e corresponsabilidade no
processo de aprendizagem;

5.2 VISÃO DA PEDAGOGIA DE PROJETOS DA ESCOLA

A Pedagogia de Projetos é uma prática pedagógica embasada no conceito de
que a aprendizagem se desenvolve a partir da resolução de vivências significativas
para o aluno, aproximando essas práticas educativas do seu contexto cultural e social,
através do desenvolvimento do senso crítico e formação da autonomia (HERNÁNDEZ,
1998).
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Para a escola em questão, quando todos os docentes e equipe pedagógica
assumem a função de transformar a realidade social, conscientizando-se do que
precisa ser potencializado, ela ressignifica seu trabalho. Nesse sentido, de acordo
coma abordagem sócio interacionista de Vygotsky, a aprendizagem significativa
acontece quando o professor considera o conhecimento do aluno, relaciona-o a outros
conceitos e, por meio da mediação, o aluno adquire novos conceitos. Nesse processo,
a aprendizagem não é construída mecanicamente, mas a partir de significados,
vivências e realidade das crianças (REGO, 2004 apud PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO, 2015).
Ao participar de projetos pedagógicos, o aluno se envolve em uma vivência
educativa em que o processo de construção de conhecimento está interligado às
práticas cotidianas. Portanto, o aluno se torna participante ativo na construção e
desenvolvimento do conhecimento. Nessa perspectiva, é relevante levar em
consideração a história de vida dos alunos, seus modos de viver e suas experiências
culturais (REGO, 2004).
De acordo com a mesma autora, o desenvolvimento de projetos, com o objetivo
de resolver questões relevantes para o grupo, vai gerar necessidade de
aprendizagem; e, nesse processo, os alunos irão se defrontar com os conteúdos das
diversas disciplinas, entendidos como “instrumentos culturais” valiosos para a
compreensão da realidade e intervenção em sua dinâmica.Com os projetos de
trabalho, os alunos não entram em contato com os conteúdos disciplinares a partir de
conceitos abstratos e de modo teórico, como, muitas vezes, tem acontecido nas
práticas escolares.
Nessa mudança de perspectiva, os conteúdos deixam de ser um fim em si
mesmo e passam a ser meios para ampliar a formação dos alunos e sua interação
com a realidade, de forma crítica e dinâmica. Há, também, o rompimento com a
concepção de “neutralidade” dos conteúdos disciplinares, que passam a ganhar
significados diversos, a partir das experiências sociais dos alunos, envolvidos nos
projetos.
Na proposta da pedagogia de projetos, a forma mais eficiente e eficaz para que
o aluno adquira conhecimentos significativos, seria por meio dos projetos
interdisciplinares, pois esses formam o cidadão crítico e criativo, numa perspectiva de
formação plena.
O papel do professor é de fundamental importância para o desenvolvimento da
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prática interdisciplinar, vencendo velhos hábitos e procurando refletir novas
metodologias de ensino. A sua prática deverá mover-se juntamente com os demais
professores e alunos, envolvendo todos na construção de conhecimentos.
Portanto, é relevante o trabalho que propicie a formação do aluno a partir da
pedagogia de projetos considerando (HERNÁNDEZ, 1998):
a) Enfoque globalizador centrado na resolução de situações significativas.
b) Conhecimento como instrumento para compreensão e possível intervenção
na realidade;
c) O professor intervir no processo de aprendizagem dos alunos, criando
situações de aprendizagem dos alunos, desenvolvendo estratégias
problematizadoras, introduzindo novas informações, promovendo avanço na
sua compreensão da realidade;
d) O aluno visto como sujeito ativo que usa sua vivência e realidade para
resolver problemas;
e) O problema determina o conteúdo a ser estudado.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2015), ações são traçadas para
atingir algumas metas de desenvolvimento do aluno como indivíduo ativo,
participativo, histórico e cultural. Vejamos a seguir essas metas e ações:
a) Desenvolver a autoestima: Desenvolver diferentes modalidades de
expressão: leitura, escrita, audição, fala, teatro, desenhar, movimentos
corporais.
b) Valorização das culturas étnicas: Identificar os mecanismos de desigualdade
étnicos raciais existentes no contexto escolar e comunidade.
c) Reconstrução da identidade pessoal: Trabalhar suas histórias familiares,
pessoais, suas formas de resistência ao longo de suas vidas, a construção
do sujeito de direitos. Descobrir-se como ser histórico-cultural, sentido de
pertencimento.
d) Desenvolver o espírito coletivo: Propor trabalhos em equipes, que leve em
consideração o espírito de cooperação, solidariedade e coleguismo.
e) Superação dos valores de dominação: Promover propostas pedagógicas que
propiciem uma aprendizagem de democracia e de superação de valores e
preconceitos que fortaleçam a ruptura das desigualdades (gênero, geração,
classe, raça/etnia, identidade sexual, religiosidade, entre outros.).
f) Avaliação formativa: Fornecer elementos de análise e julgamento que
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permitem planejar e rever continuamente as decisões relativas ao processo
de construção do conhecimento. Nesta perspectiva, a avaliação é contínua e
processual, sendo assim, o momento investigativo de diagnósticos é tão
relevante quanto o momento de alteração de resultados. Nesse caso, os
aspectos qualitativos sobressaem dos quantitativos.

5.3 PROGRAMA MAIS CULTURA NA ESCOLA

O Programa consiste em uma iniciativa interministerial, firmada entre os
Ministérios da Cultura e da Educação, com a finalidade de fomentar ações que
promovam o encontro entre o projeto pedagógico de escolas públicas contempladas
com os Programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador e experiências culturais
em curso nas comunidades locais e nos múltiplos territórios.
No ano de 2014, foram selecionados cerca de 5.000 projetos de escolas públicas
inscritas no Sistema de Monitoramento e Controle do Ministério da Educação
(SIMEC). As escolas contempladas receberam um determinado valor – de acordo com
o plano de ação, para custear:
I. Contratação de serviços culturais necessários às atividades artísticas e
pedagógicas;
II. Aquisição de materiais de consumo;
III. Contratação de serviços diversos;
IV. Locação de transportes, serviços e equipamentos;
V. Aquisição de materiais permanentes e equipamentos. (BRASIL, 2014, P.3)

Segundo Brasil (2014, p. 3-4), o programa Mais Cultura nas escolas tem como
objetivos:
a) Reconhecer e promover a escola como espaço de circulação e produção
da diversidade cultural brasileira;
b) Contribuir com a formação de público para as artes e ampliar o repertório
cultural da comunidade escolar;
c)Desenvolver atividades que promovam a interlocução entre experiências
culturais e artísticas e o projeto pedagógico de escolas públicas de Educação
Integral;
d)Promover, fortalecer e consolidar territórios educativos, valorizando o
diálogo entre saberes comunitários e escolares, integrando na realidade
escolar as potencialidades educativas do território em que a escola está
inserida;
e) Proporcionar encontro entre vivências escolares e manifestações artísticas
e culturais fora do contexto escolar;
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f) Ampliar e aprofundar a inserção de repertórios e práticas que contemplem
a diversidade artística e cultural brasileira na vivência escolar;
g) Promover o reconhecimento do processo educativo como construção
cultural em constante formação e transformação;
h) Fomentar o comprometimento de professores e estudantes com os
saberes culturais locais;
i)Contribuir para a ampliação do número dos agentes sociais responsáveis
pela educação no território,
j) envolvendo iniciativas culturais dos territórios nos processos educativos em
curso nas escolas;
k) Proporcionar aos estudantes vivências artísticas e culturais promovendo a
afetividade e a criatividade existentes no processo de ensino e aprendizagem.

5.3.1 Plano de Atividades Culturais do Programa mais Cultura na UMEF “Ofélia
Escobar”

Os alunos atuais estão cada vez mais envolvidos com a mídia e novas
tecnologias, esquecendo-se do enredo cultural que os cercam. Diante disso, a equipe
docente desenvolveu um projeto que levou em consideração o folclore e cultura do
Espírito Santo, sabendo que o este é um importante meio de transmissão de
conhecimento dos costumes e vivencias de um povo. Nessa perspectiva, observa-se
que o folclore devido à pluralidade de seus elementos e sua ampla circularidade
apresenta-se como possível instrumento de identidade social localmente partilhada, e
que o professor pela peculiaridade de seu ofício é importante articulador e difusor
dessa cultura (NEVES, 1980).
Por meio de um diagnostico realizado pela escola, constatou-se que maior parte
da comunidade escolar ignorava completamente, ou pouco sabiam a respeito de sua
própria cultura. Outra parte possuía certo preconceito com relação as manifestações
culturais como o congo, por exemplo, por associá-lo a práticas religiosas diferentes
das suas. Nesse contexto, a escola elaborou em seu projeto político pedagógico o
estudo de forma interdisciplinar sobre o folclore capixaba com intuito de transmitir e
esclarecer a comunidade escolar as tradições, os saberes e contribuições dos povos
indígenas, africanos e europeus, fortemente predominantes na formação da
população do Espírito Santo.
Portanto, buscou-se levar os alunos e toda comunidade escolar a conhecer a
cultura capixaba para valorizar, respeitar e preservar as tradições do Espírito Santo e
principalmente de Vila Velha, promovendo o desenvolvimento crítico e participativo, e
consequentemente, propiciando a educação para a paz.

53

Diante do exposto a escola promoveu um projeto dentro do Programa Mais
Cultura nas Escolas – de âmbito nacional, com eixo temático: cultura afro-brasileira e
educação patrimonial, que promoveu uma integração mais expressiva entre os alunos
e a cultura do congo da Barra do Jucu.
O projeto teve como objetivo geral, desenvolver em parceria com a iniciativa
cultural um processo de formação cultural e aprendizado junto à comunidade escolar
com o intuito de dinamizar a aprendizagem interdisciplinar e fortalecer seu vínculo
social por meio de atividades e vivências que promovam a valorização de bens
culturais de natureza material e imaterial referente à memória e identidade
relacionadas ao congo capixaba, manifestação folclórica de influencias indígena,
africana e europeia.
Como objetivos específicos o projeto teve como destaque: Utilizar a casaca
como recurso didático para abordar conteúdos históricos, geográficos, artísticos e
culturais ligados ao Congo capixaba; Promover o desenvolvimento do potencial
criativo dos alunos, incentivando a produção de jongos, aprimoramento da produção
textual e do senso estético, fortalecendo os vínculos sociais, elevando a autoestima
dos participantes; Apresentar pontos geográficos de relevância histórica e social, bem
como propiciar a troca de experiências entre os alunos e importantes personalidades
ligadas ao congo da Barra do Jucu, um dos principais redutos dessa manifestação
folclórica no Estado do Espírito Santo; e oportunizar o sentimento de pertencimento
social, a valorização pessoal e a elevação da autoestima através do encontro entre os
mesmos e uma autentica Banda de Congo local, oferecendo-lhes a oportunidade de
colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas oficinas ministradas.
Uma das atividades desenvolvidas pela escola ligadas ao Projeto “Folclore
Capixaba: conhecer para valorizar!”, envolveu um grupo de alunos e professores que
tiveram contato com o Mestre Vitalino da Barra do Jucu (Bairro bucólico do município
de Vila Velha – berço do congo), profundo conhecedor e participante do congo
capixaba e um dos principais artesãos na confecção de casacas (instrumento musical
peculiar utilizado na banda de congo).
Essa experiência, apesar de breve revelou-se bastante produtiva devido aos
conhecimentos compartilhados pelo artista, tais como: histórias, lendas, canções,
danças, habilidades musicais e artísticas, despertando nos alunos um forte interesse
por conhecer mais de sua própria cultura.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Desde o ano de 2012, os docentes do turno vespertino da Unidade Municipal de
Ensino Fundamental - UMEF “Ofélia Escobar” vem desenvolvendo práticas
pedagógicas que valorizam a cultura do estado do Espírito Santo com ênfase do
Município de Vila Velha através dos Projetos: Folclore Capixaba Conhecer para
valorizar, que promoveu uma parceria interdisciplinar, propiciando conhecimento
acerca das diversidades culturais mais difundidas no estado – italiana, pomerana,
alemã, africana e indígena, e Projeto Mais Cultura: Banda de Congo e oficina de
casacas, que destacou e promoveu o conhecimento e valorização da cultura das
bandas de congo do município.
O projeto desenvolvido na escola iniciou com uma roda de conversa entre
alunos, professores e o Mestre Vitalino (oficineiro de casacas). Vitalino contou um
pouco da história do congo na Barra do Jucu, falou sobre suas casacas e mostrou
alguns vídeos importantes sobre seu trabalho e sua importância para a valorização da
cultura.
Figura 12 - Roda de conversa e apresentação dos trabalhos do Mestre Vitalino.

Fonte: Arquivo da autora (2016).
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Após as pesquisas e conversas junto aos alunos, iniciou-se o trabalho com as
oficinas de confecção de casacas, que foram iniciadas com palestra na qual o artista
Mestre Vitalino apresentou ao grupo por meio de historias, lendas e canções do congo
capixaba, explicando sobre sua origem e sobre as contribuições dos povos que
influenciaram essa manifestação cultural. Também conversou sobre o seu interesse
nas confecções das casacas e importância para a cultura capixaba.
Durante o processo de confecção do instrumento musical casaca, os alunos
desenvolveram as etapas de montagem com cola, pó de serra, arame e pinos de
madeira; lixamento da peça e aplicação de selador branco e finalização das peças
com pinturas coloridas e personalizadas.
Figura 13 - Alunos e professores confeccionando as casacas.

Fonte: Arquivo da autora (2016).

As oficinas de musicalização em abordagem ao Congo capixaba consistiram no
aprendizado do ritmo com utilização de tambores de Congo, casacas e chocalhos, na
apresentação e ensaio de canções tradicionais das rodas de Congo e na produção de
novas canções. Contaram com o apoio de recursos audiovisuais. As oficinas foram
ministradas por um monitor sob a supervisão do Mestre Vitalino.
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Figura 14 - Mostra das casacas confeccionadas pelos alunos e professores.

Fonte: Arquivo da autora (2016).
Figura 15 - Alunos aprendendo a utilizar os instrumentos musicais do congo (tambor e casaca).

Fonte: Arquivo da autora (2016).

O projeto priorizou também Intercâmbios culturais na Barra do Jucu. Foram
realizadas um total de três visitas à Barra do Jucu com grupos alternados de 30
alunos. Os grupos foram apresentados aos principais pontos turísticos e culturais do
bairro, bem como, às personalidades ligadas ao Congo.
De acordo com relatos e conversas durante a visita, os alunos se encantaram
pela Barra do Jucu, pois muitos não conheciam. Também tiveram contato com o
famoso artista e ambientalista morador do bairro, Kleber Gauvêas. Visitaram o atelier
e moradia do artista plástico, cujas obras são conhecidas por serem pintadas com
intuito de promover a consciência ambiental.
As aulas de campo também contaram com visitas a Reserva Ecológica de
Jacarenema, área de proteção ambiental situada na Barra do Rio Jucu. Possui uma
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vegetação de restinga de Mata Atlântica, considerada em bom estado de
conservação. Possui várias espécies da fauna e da flora, contribuindo para a
preservação das espécies nativas do local.
Figura 16 - Visita cultural ao bairro Barra do Jucu.

Fonte: Arquivo da autora (2016).

Figura 17 - Visita ao atelier do artista plástico Kleber Gauvêas.

Fonte: Arquivo da autora (2016).
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Figura 18 - Visita ao Parque Municipal de Jacarenema.

Fonte: Arquivo da autora (2016).

Durante a vivência do projeto, também foram realizadas rodas de congo com a
banda de congo do Mestre Honório. As rodas de Congo aconteceram dentro e fora da
escola com a participação de toda comunidade escolar, onde puderam colocar em
pratica os conhecimentos adquiridos na oficina de musicalização acompanhando a
Banda de Congo com o tambor, a casaca e entoando jongos.
Figura 19 - Apresentação da banda de congo Mestre Honório na escola.

Fonte: Arquivo da autora (2016).
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Figura 20 - Alunos da escola tocando junto com a banda de congo Mestre Honório.

Fonte: Arquivo da autora (2016).

Os alunos se dedicaram aos ensaios da banda para apresentações culturais fora
da escola, como exemplo o evento Arte na Vila, realizado anualmente pela secretaria
de arte e cultura do município de Vila Velha, com o objetivo de promover a cultura e
arte nas escolas e comunidade.
Figura 21 - Ensaio da banda de congo formada pelos alunos da escola.

Fonte: Arquivo da autora (2016).
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Figura 22 - Apresentação da banda de congo formada pelos alunos no evento Arte na Vila.

Fonte: Arquivo da autora (2016).

O projeto propiciou através da iniciativa cultural parceira devido aos
conhecimentos compartilhados tais como: histórias, lendas, canções, danças,
habilidades musicais e artísticas despertando na comunidade escolar o interesse por
conhecer mais de sua própria cultura.
Mestre Vitalino pela peculiaridade de seu oficio na confecção de casacas e
legítimo representante do Congo devido a sua trajetória dentro dessa manifestação é
um importante articulador e difusor da cultura capixaba. Isso vai ao encontro do
Projeto Político Pedagógico da escola que desenvolveu o estudo sobre o folclore
capixaba com o intuito de transmitir e esclarecer aos seus alunos as tradições, os
saberes e contribuições dos diferentes povos que contribuíram na formação da
população capixaba.

6.1 BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DESENVOLVIDO PARA A
FORMAÇÃO DA IDENTIDADE CULUTRAL DOS ALUNOS

Os professores que participaram do projeto foram entrevistados através de
questionário, onde responderam sobre questões sobre a importância do tema e
atividades desenvolvidas para a formação da identidade cultural dos alunos e
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benefícios para o desenvolvimento da cultura local, de acordo com cada disciplina.
Nesse sentido, para os professores, o projeto permitiu aos alunos vivenciar e
conhecer um pouco da cidade onde moram. Contemplaram a beleza dos pontos
turísticos e também participaram de atividades com a banda de congo realizando
oficinas de casacas. O trabalho desenvolvido trouxe mais proximidade aos alunos que
saíram da teoria para a prática, bem como, no relacionamento entre alunos x alunos
e alunos x professores.
Houve benefícios desde o início do projeto, quando os alunos participaram
de um concurso de desenhos para a confecção da camisa do projeto Folclore Capixaba: Conhecer para valorizar – os alunos sentiram-se
estimulados a desenvolver o protagonismo, reconhecendo varias
manifestações culturais do nosso estado, que antes do projeto não eram
conhecidas pela maioria dos estudantes da escola (Professora de Artes)8.

Os benefícios foram evidentes, visto que teve continuidade de 2012 até o ano de
2016. O projeto contribuiu para a formação, resgate e construção da identidade
cultural dos alunos, principalmente alunos em risco social, necessidades especiais,
entre outros. Os alunos sentiram-se ativos e participativos no processo de valorização
cultural do município e comunidade.
Os professores observaram durante e após o desenvolvimento do projeto que a
maioria dos alunos se sentiram parte do movimento cultural e social ocorrido durante
a realização das atividades proporcionadas, pois muitos relatam o prazer que estavam
sentindo em participar desse movimento. Muitos cantaram histórias de seus avós e
parentes que participavam de rodas de congo e festas de São Benedito. O trabalho
desenvolvido proporcionou a o resgate da identidade cultural nos alunos, levando em
consideração as tradições passadas há várias gerações.
Nas aulas de matemática foram trabalhadas grandezas de medidas, medidas de
tempo e distância, maquetes reproduzindo alguns pontos turísticos visitados, usando
a geometria nesta atividade. Os dados estatísticos e tratamento da informação foram
utilizados na elaboração da avaliação trimestral.
A visita a fábrica de chocolates Garoto (um dos principais pontos turísticos do
município) proporcionou aos alunos conhecer os equipamentos e maquinários.
Posteriormente em sala de aula foi realizado comparação peso x preço e uma

8Entrevista

realizada de acordo com Apêndice 1.

62

discussão sobre a tabela nutricional.
Durante todo o desenvolvimento do projeto realizaram-se diversas atividades
envolvendo cálculos matemáticos dentro da temática.
Nas aulas de ciências foi trabalhada com turmas dos 8º e 9º anos a culinária
capixaba – relacionada à culinária dos povos colonizadores do Espírito Santo –
associada às propriedades nutricionais dos alimentos utilizados nas receitas.
Realizaram aulas de campo para conhecer um pouco dessas culturas e reprodução
de algumas receitas.
Certamente, ao estudamos a origem da culinária capixaba nossos alunos
compreenderam sua relação com a culinária capixaba, os alunos
compreenderam sua relação com a cultura regional e identificaram muitos
alimentos feitos em suas casas, pelos seus avós, etc (Professora de
ciências9).

Com as turmas de 6º e 7º anos, foram trabalhadas letras das músicas da Banda
Casaca10, que retratam os ecossistemas do nosso Estado/cidade, como o manguezal
e conscientização sobre as questões ambientais.
Quanto à análise das músicas, os alunos perceberam a relação com os
ecossistemas locais, pois além de visitarmos a Barra do Jucu, local polo da cultura do
congo, os alunos relacionaram à sua cultura do bairro. Perceberam que o congo é
parte integrante da história do município, através de músicos modernos.
Demonstravam na participação nas atividades desenvolvidas e no cotidiano em sua
vivência.
As aulas ocorreram através de aulas expositivas com textos, livros, figuras
sobre o folclore capixaba, vídeos e atividades de apresentação cultural,
eventos dentro da comunidade escolar, resgatando o folclore capixaba,
principalmente as bandas de congo, além das oficinas de pintura e confecção
de elementos da nossa cultura, como por exemplo, a ‘casaca’ instrumento
musical utilizado no congo (Professora de Língua Portuguesa11).

No decorrer de suas atividades o aluno se reconheceu como parte integrante da
cultura local. O reconhecimento se deu quando os professores pontuaram aspectos

9Entrevista

realizada de acordo com Apêndice 1.
Banda de pop-rock, o grupo capixaba é apontado como um dos mais inovadores do cenário musical
brasileiro. Carrega consigo a marca da tradição do seu folclore local, o congo. Seus integrantes são
verdadeiros herdeiros e multiplicadores dessa tradição secular.
11 Idem.
10
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positivos e negativos existentes no município. O aluno pôde ver que tem muita área
para ser conhecida e explorada, muito lazer, praias e que ao participarem das festas
religiosas como parte da cultura do município.
Foi constatado também através de observação dos professores nas atitudes dos
alunos, que as atividades vivenciadas foram capazes de desenvolver a criatividade, a
valorização e a sociabilidade entre alunos.
“Os alunos envolvidos no projeto foram criativos nas atividades, dividiram
material, lanches, tiveram maior integração com os professores. Valorizaram e
socializaram os conhecimentos alcançados” (Professora de Matemática12).
Durante a vivência do projeto a equipe docente e pedagógica observou através
de eventos e atividades, que os alunos demonstraram muita criatividade durante as
atividades desenvolvidas, ao ensaiar danças, produzir painéis para exposições,
teatros e debates. A autoestima de muitos alunos melhorou, de acordo com relatos
dos próprios alunos e atitudes observadas pelos professores, por saberem que vivem
e fazem parte de uma cultura tão rica como a capixaba, que antes do projeto não era
valorizada por não ser conhecida. Foram realizadas várias atividades culturais na
escola nos últimos anos. Assim, o aluno pode perceber que faz parte de uma
sociedade multicultural.
No contexto social foi observado um crescente interesse pelas coisas da cultura
local, desenvolvendo a criatividade. Quando o aluno se sente parte da cultura ele
valoriza e aprende a socializá-la em benefícios para sociedade.
Sobre o desenvolvimento do trabalho com currículo em rede, os professores
acharam válido e importante, pois atendeu a realidade e a necessidade dos alunos de acordo com Apêndice 1.
Trabalhar os aspectos culturais na escola é sempre bem-vindo. A escola deve
sempre desenvolver e proporcionar isso aos alunos e comunidade.
O projeto Folclore Capixaba foi maravilhoso, um dos que mais gostei de
desenvolver, pois houve interação entre todos os professores e os alunos se
empenharam, pois se sentiram valorizados e adoraram conhecer mais sobre
a cultura local. As visitas de campo enriqueceram muito o projeto e os alunos
demonstraram excelente socialização e capacidade de organização.
Aprenderam de forma interdisciplinar um pouco sobre a formação e a cultura
do povo capixaba (Professora de artes13).

12
13

Entrevista realizada de acordo com Apêndice 1.
Idem.
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De acordo com as respostas dos professores, observações e relatos dos alunos,
fica evidente que, conforme Santos (2000, p. 69), fica a “ideia de que não conhecemos
do real senão o que nele introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a
nossa intervenção nele”. Esse pensamento configura o conhecimento como algo que
vai para além do que ensinar e aprender, mas para o reconhecimento das múltiplas
conexões tecidas nos cotidianos das escolas e que alteram a todo o tempo as redes
de fazeres e saberes dos praticantes que a compõem.
Nessa perspectiva, conforme Macedo (2002), isto significa o entendimento do
currículo como praticas multiculturais, e a superação das dicotomias do “isto ou aquilo”
“do ser ou não ser”, e a oportunidade de perceber os espaços tempos escolares como
possibilidade de múltiplas tonalidades que se renovam a cada toque, por meio dos
sujeitos presentes e pertencentes.
Portanto, o trabalho pedagógico envolvendo os cotidianos pode se materializar
saindo do lugar daquele que fala “sobre” a escola, para falar “com” a escola, ampliando
nossas perspectivas de explicar para implicar, compreender que os praticantes não
se separam do objeto, dos seus contextos. Dessa forma, o conhecimento se dá na
relação com a vida e é isso que o faz potente e a experiência se constitui nesse elo
mediador provocando sentidos na nossa existência, sendo assim, o conhecimento não
pode ser algo fora de nós, carrega os sentidos das nossas histórias, nossos percursos
o que reserva a experiência a singularidade de cada sujeito nesse universo que e
plural e constante em que aberturas são permitidas numa dimensão de incerteza, de
aventura que se dá pelo desconhecido, não há estratégia com um fim em si mesmo
com uma meta estabelecida um alvo a ser alcançado.
Neste viés, faz-se necessário apropriarmos de uma ecologia dos saberes que
“capacita-nos para uma visão mais abrangente daquilo que conhecemos, bem como
do que desconhecemos, e também nos previne para que aquilo que não sabemos e
ignorância nossa, não ignorância em geral” (SANTOS, 1988, p. 38). Rompendo com
um conhecimento que se sustenta ainda em modelos hierarquizados de regulação.
Deste modo, para compor um currículo em rede de conhecimentos faz-se necessário
considerar que:
As redes cotidianas de saberes fazeres estendem-se para além das salas de
aula e, por efeito, das escolas, também os sujeitos que as tecem não se
reduzem aos sujeitos que lá estão. Com isso consideramos sujeitos
potenciais dos processos de formação continuada e do currículo praticado,
todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos na tessitura e
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partilha dessas redes (FERRAÇO, 2005, p. 40).

O projeto desenvolvido pela escola teve como prática educativa, o envolvimento
de todas as áreas do conhecimento, colocando a educação como um dado social ao
longo de nossa história.
Nesse contexto, de acordo com Trindade (1999), a escola possui a vantagem de
ser uma das instituições sociais em que é possível o encontro das diversidades. É um
espaço sociocultural marcado por símbolos, rituais, crenças, culturas e valores
diversos. Essas possibilidades do espaço educativo escolar precisam ser vistas na
sua riqueza, no seu fascínio. Sendo assim, a questão da diversidade cultural na escola
deveria ser vista no que de mais fascinante ela proporciona às relações humanas.
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7 CONCLUSÃO

Por meio deste estudo pudemos constatar a importância da escola na
contribuição para a integração dos professores e alunos a realidade e tradições locais.
O contato com o folclore, os costumes da comunidade local por meio do currículo
construído conjuntamente na Unidade de Municipal de Ensino Fundamental “Ofélia
Escobar” mostrou a importância de preservação do meio ambiente, da convivência
com solidariedade, e da preservação da cultura, partes intrínsecas do modo de
produção de conhecimento da comunidade.
Ficou evidente a criação de sentido do estudo, na relação com os conhecimentos
que são produzidos na escola, com as propostas, programas, projetos e ações, que
se preocupam em caracterizar o município abordando suas riquezas naturais,
históricas, culturais, bem como as diferentes manifestações populares.
Também, a compreensão de todo esse conhecimento local, uma visão cada vez
mais abrangente, deu condições de professores e jovens alunos, vislumbrarem o
exercício de sua cidadania, vindo a questionar o paradigma dominante, tanto no modo
de ensinar com os elementos dos currículos, quanto com a abertura de temas que
estão em diálogo com o cotidiano; situações inseparáveis da constituição das histórias
de vida dos sujeitos que a vivenciam.
Neste viés, houve apropriação de uma ecologia dos saberes capacitando a todos
os envolvidos, dos elaboradores do programa aos alunos, para uma visão mais
abrangente daquilo que conhecem, bem como, a possibilidade de se abrir ao que
desconhecem. Tudo gerado pela convivência com a rede cotidiana de saberes
fazeres, base do currículo escolar em rede.
Ficou em evidência a diversidade da cultura capixaba, tendo as manifestações
de ascendência africana como destaque. Desta forma o processo de inclusão se faz
de forma natural, com o devido respeito. No Congo encontrou-se uma cultura
ancestral apresentada por meio da linguagem, da música e da poesia, nas oficinas e
principalmente, pelas vozes dos mestres de Congo da região.
O congo ligado a história de Vila Velha, mostrou a força musical, cultural, da
alegria e principalmente da fé. A partir dos aspectos apresentados neste estudo
pudemos concluir que o Congo é um aspecto que bem representa a alma e a
identidade capixaba, em especial a vilavelhense.
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A escolha do tema mostrou-se um excelente foco por meio do qual, a educação
poderá superar o currículo engessado e muitas vezes sem sentido. Possibilitou a
condução para uma prática pedagógica calçada em ditames de liberdade e na
valorização da diversidade cultural, considerando a importância da tradição africana
em nosso meio, princípio estruturador social e político.
Por fim, o projeto desenvolvido pela escola do município de Vila Velha, teve
como prática educativa, o envolvimento de todas as áreas do conhecimento,
colocando a educação como um dado social ao longo de nossa história. Uma
educação para a valorização local, formação da identidade e melhoria da autoestima.
Que reconhece o papel de todos, especialmente do foco, os discentes, os alunos,
líderes de amanhã.
Com relações inclusivas que universaliza a essência da identidade, foi possível
perceber a validade de continuidade deste tipo de projeto. Também, considerou-se
como fortuito o esforço dessa pesquisa, como embasamento teórico da prática desses
fazeres.
Nessa perspectiva, podemos concluir que a presente dissertação, mostrou uma
gama de ações pedagógicas para o bem-estar, exercício de cidadania, promoção de
um desenvolvimento que seja sustentável, enfim, uma educação pela paz.
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Apêndice 2- Aceite questionário
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Apêndice 3 –Termo de consentimento livre e esclarecido (TECLE)
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Apêndice 4 - Questionário professores

Questionário de Pesquisa (Professores)

Desde o ano de 2012, estão sendo desenvolvidos projetos que valorizam a cultura
capixaba, e especialmente, do Município de Vila Velha (Projeto Folclore Capixaba:
Conhecer para valorizar e Projeto Mais Cultura: Banda de Congo). Considerando o
que foi vivenciado junto aos alunos, por gentileza, responda as seguintes questões.

1) Houve benefícios desses projetos, você percebeu que contribuíram para a
formação da identidade cultural dos alunos? Quais?
2) Cite as formas (conteúdo ou atividades) que permitiram que sua disciplina
contribuísse com o processo.
3) No decorrer de suas atividades o aluno se reconheceu como parte integrante
da cultura local?
4) As atividades vivenciadas foram capazes de desenvolver a criatividade, a
valorização e a sociabilidade entre alunos?
5) Você achou válido e se sentiu bem participando do esforço do currículo em
rede?

