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Prefácio 

 
 

Dos desafios de pensar uma 

Antropologia da Educação no Brasil 
 

Amurabi Oliveira1 
 
 É com enorme prazer que aceitei o convite de Bernadete 

Beserra, Alcides Gussi e Yuri Sales para prefaciar a coletânea 

Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação, 
principalmente por perceber que esta publicação espelha os anseios 
de uma área. Apesar de originar-se no grupo de pesquisa 
Antropologia da Educação Superior, Políticas Educacionais e Escola 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), as contribuições aqui 
presentes ultrapassam as fronteiras estaduais e regionais e se 
inserem no conjunto de esforços que vêm sendo desenhados para a 
consolidação da antropologia da educação no Brasil. 

Este trabalho traz ao público leitor um debate que tem 
chamado uma crescente atenção por parte de diversos 
pesquisadores: a interface entre a antropologia e a educação. Para 
tanto, há de se considerar que o processo de incorporação da 

antropologia ao campo educacional reflete a pluralidade (e também 
indefinição, em muitos casos) teórica, metodológica e 
epistemológica da educação, denominada em algumas tradições 
universitárias de ciências da educação. 

As Faculdades de Educação, que surgiram no Brasil a partir 
da Reforma Universitária de 1968, são marcadas pela polifonia 

                                            
1 Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Pesquisador do CNPq. 
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disciplinar que as compõe, ainda que seja inegável que isto se dê ante 

um cenário de hierarquizações, disputas e tensões. De certo modo, 
a partir da proposta de produzir um conhecimento antropológico do 
ensino superior, os textos aqui presentes encaram o desafio de 
desvelar estas relações, apesar dos dilemas que se colocam no 
processo de produção do conhecimento deste tipo de empreitada 
intelectual. Como nos elucida Bourdieu (2011), pesquisar este 
universo ao qual estamos ligados implica também em assumir 
riscos, por estarmos “traindo o segredo”, havendo sempre o perigo 
de “retaliações”. 

Há pouco tempo, eu havia refletido sobre o tema “Quem tem 
medo de etnografia?”, pensando as dificuldades que encontramos 
amiúde para realizarmos trabalho de campo em estabelecimentos 

escolares. Se por um lado a distância existente entre escola e 

universidade parece fechar certas portas, por outro, é certo que a 
proximidade intensa não garante que vá ocorrer o inverso. O 
“medo” da etnografia é real, pois de fato ela desvela algo, buscando 
escapar de certo “abstracionismo pedagógico”2. 

Tal contexto evidencia-se ainda mais no caso brasileiro, uma 
vez que não compartilhamos de experiências semelhantes àquelas 
vivenciadas em países como Argentina, Estados Unidos, França, 
México etc., nos quais a antropologia da educação se desenvolve 
muito próxima aos departamentos e programas de 
antropologia/ciências sociais3. A antropologia da educação que se 

desenvolve no Brasil é marcada por uma profunda clivagem 
institucional, delimitando agendas sensivelmente distintas junto às 

                                            
2 Azanha (1992) compreende “abstracionismo pedagógico” como a elaboração de explicação ou 
compreensão de situações educacionais reais, desconsiderando as determinações específicas de sua 

concretude, para ater-se apenas a “princípios” ou “leis” gerais. 

3 No Brasil fora fundado por Anísio Teixeira (1900-1970) em 1955 o Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais (CBPE), que tinha como finalidade a produção de pesquisas a partir das ciências sociais 

que lastreassem a elaboração de políticas educacionais, tendo suas atividades encerradas na década 

de 1970 sem cumprir plenamente sua finalidade (FERREIRA, 2008). 
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Faculdades de Educação e aos departamentos de 
antropologia/ciências sociais. 

Poucos programas em antropologia possuem linhas de 
pesquisa voltadas para a educação (OLIVEIRA, 2015), e na educação 
também são raras linhas de pesquisa (ou eixos dentro delas como 
no caso da Universidade Federal do Ceará) que estabelecem uma 

interface clara com a antropologia. Sendo assim, nosso campo vem 
se desenvolvendo, sobretudo, nas margens, porém em contínuo 
processo de expansão. 

É significativo o fato de que a ampliação do acesso ao sistema 
de ensino escolar, com a incorporação de populações historicamente 
excluídas dele, tais como negros, índios, mulheres, camponeses etc., 
possibilitou uma maior aproximação dos antropólogos com a 

questão educacional. E, de igual modo, o advento das políticas 
educacionais voltadas para a questão da diversidade têm incitado a 
busca de ferramentas teóricas e metodológicas da antropologia por 
parte de pedagogos e demais profissionais da educação, o que 
eventualmente se desdobra em algumas tensões e mal-entendidos, 
especialmente no que tange à apropriação da etnografia pelas 
pesquisas em educação (VALENTE, 1996; OLIVEIRA, 2013). 

O que quero dizer com tudo isso é que se ainda temos um 
campo inteiro por construir (GUSMÃO, 2009), a publicação desta 
coletânea representa mais um passo, significativo e oportuno, para 
a consolidação de uma antropologia da educação no Brasil. Este 
trabalho encara o desafio a partir de uma dimensão afirmativa da 

antropologia da educação, que se sustenta principalmente na 
etnografia. Tal dimensão deve ser assumida tanto nas Faculdades de 
Educação quanto nos departamentos de antropologia/ciências 
sociais, especialmente se realmente queremos consolidar este 

campo e passar a enxergar a educação brasileira também sob a 
perspectiva antropológica. 
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Introdução 

 
 

A escola, a construção do cidadão brasileiro e 

os riscos e desafios da pesquisa antropológica 
 

Bernadete de L. Ramos Beserra1 

Alcides Fernando Gussi2 

Yuri Nóbrega Sales3 
 

O que podem as Ciências Sociais, particularmente a 
Antropologia, afirmar, prever ou orientar sobre os processos de 
socialização que produzem o cidadão, o brasileiro? A educação 
moderna, escolarizada, como mostraram Durkheim (1978) e Gellner 
(2000), é uma necessidade das sociedades urbano-industriais, dos 
estados-nacionais. Sem um sistema educacional que proporcione a 
aculturação necessária a uma comunicação eficiente entre os 
indivíduos, esse tipo de sociedade não funcionaria. Desse modo, 
para além do tipo de socialização, ou mesmo humanização, que cada 
sistema educacional possa desejar ou efetivamente produzir, a sua 
razão de ser é bastante prática: a construção do indivíduo ou da 

pessoa educada. Mas quão educada? Para quê? E a resposta, para 
Gellner (idem), também é muito simples: educada o suficiente para 
permitir que uma sociedade complexa, como a urbano-industrial, 

                                            
1 PhD em Antropologia pela Universidade da Califórnia, Riverside. Professora Titular do 

Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Ceará. 

2 Mestre em Antropologia e Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. Professor do Curso de Gestão de Políticas Públicas e dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação e Avaliação de Políticas Públicas, da Universidade Federal do Ceará – UFC. 

3 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, Mestre em Psicologia pela 

Universidade de Fortaleza, professor de Psicologia da FAMETRO. 
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funcione. Educada o suficiente para sobreviver sob o padrão ou 

padrões de vida estabelecidos pela nação de nascimento ou adoção. 
Mas, sobretudo, padrão ou padrões estabelecidos para as várias 
classes sociais que compõem os estados-nacionais. 

A história da sociedade ocidental (metrópoles e colônias ou 
ex-colônias) mostra a variedade de possibilidades e também os 
limites dos sistemas educacionais existentes. A ideia, porém, é que 
cada nação construa a sua escola, o seu sistema de educação, tendo 
em vista o tipo de cidadão que quer e/ou necessita formar. Ainda 
que haja as diferenças de classe, há ou deve haver o interesse de 
educar todo e qualquer cidadão nacional no sentido da incorporação 
das mesmas crenças, dos mesmos valores (DURKHEIM, 1978). 
Obviamente, mesmo as nações que, por diversas razões, se 

esforçaram para a criação de um sistema educacional público, laico, 

universal e gratuito, como é o caso da França, entre vários, precisam 
lidar com as diferenças produzidas pelo pertencimento de classe dos 
alunos, como demonstraram Bourdieu e Passeron (1975). Então, 
como já previsto por Durkheim (idem), a escola não pretende 
igualar o que é diferente, nem mesmo homogeneizar a forma como 
todos os “nacionais” incorporarão os valores que ela busca 
transmitir, inculcar etc., o que a escola precisa realizar, porém, é o 
mínimo de aculturação, homogeneização, que permita aos 
indivíduos dela saírem como pessoas educadas. Educadas no sentido 
do domínio do idioma nacional e de conhecimento e obediência às 

normas que regulam a vida social, de um lado, e também educadas 
no sentido do domínio das habilidades mínimas indispensáveis ao 
exercício de um ofício, de um trabalho. A educação nacional ou os 
sistemas nacionais de educação não têm, portanto, o interesse de 
igualar todos, aliás, isto é impossível, em função das diferenças 
existentes em todas as sociedades, de classe, religião, gênero, etnias 

etc., porém, têm o dever primordial de produzir o indivíduo 
educado, o cidadão. Para que isto ocorra, ou seja, para que o Estado 
construa um sistema educacional que ofereça a cada indivíduo a 
possibilidade de se tornar cidadão é uma longa luta; ou seja, depende 
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de como se dividem os poderes entre as classes sociais e depende, 
sobretudo, do poder de pressão das classes populares. 

No caso do Brasil, somente mais recentemente, por 
oportunidade das políticas de proteção à diferença propostas na 
Constituição de 1988, a Antropologia entra na escola e na formação 
docente, diferentemente de outras ciências como a Psicologia, 

Sociologia e História. Mas não entra imediatamente, como podemos 
observar nos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores nacionais 
vinculados hoje ao campo da Antropologia da Educação. Ao 
contrário, esse campo de estudos começa a se construir fora da 
escola, no estudo dos espaços dos movimentos sociais, étnicos, de 
gênero etc. De modo que somente nos últimos dez anos começam a 
se desenvolver, mais sistematicamente, os primeiros estudos 

antropológicos da escola e do sistema educacional.4 
Assim como as questões da Antropologia Urbana 

conduziram Tânia Dauster (2016) à Antropologia da Educação; eu 
também fui levada à Antropologia da Educação Superior a partir de 
pesquisa antropológica que desenvolvia na Universidade Federal do 
Ceará sobre o preconceito racial e outros preconceitos contra a 
diferença (BESERRA, 2016, p. 153-160). Nas várias pesquisas 
desenvolvidas pelos alunos de mestrado e doutorado, assim como a 
pesquisa que desenvolvi com bolsistas PIBIC5, estava sempre em 
questão a repercussão do discurso do direito à diferença nas práticas 
cotidianas da universidade. Desse modo, sem uma intenção clara, 
fomos desenvolvendo uma prática de observação do espaço 

acadêmico cujos achados me motivaram a propor uma pesquisa cujo 
objetivo era compreender o impacto dos discursos e práticas 
relacionados ao direito à diferença na cultura universitária brasileira 
a partir das transformações consequentes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 de dezembro de 

                                            
4 Sobre estudos antropológicos da escola ou da educação antes da década de 1990, ver Gouveia (1989) 
e Gusmão (1997) e Oliveira et al (2016).  

5 Para uma história da pesquisa, ver Beserra (2011). 
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1996, e outras leis e instrumentos legais (medidas provisórias, 

decretos, portarias, resoluções, etc.) que tratam especificamente da 
reforma da educação superior. 

Queríamos compreender as consequências de suas 
injunções sobre a Universidade Federal do Ceará, mais 
especificamente sobre a Faculdade de Educação, representada tanto 
no curso de graduação em Pedagogia, como no Programa de Pós-
Graduação em Educação. Tornava-se cada vez mais óbvio, nos 
vários estudos desenvolvidos, que era indispensável considerar os 
modos próprios como as culturas locais, institucionais, 
interpretavam e realizavam as políticas educacionais nacionais. 

Certa familiaridade com as políticas públicas, desenvolvida 
a partir de pesquisas realizadas anteriormente (BESERRA, 1996), 

permitiu que eu sempre me indagasse sobre como são 

concretizadas, em todo o país, políticas públicas pensadas e 
elaboradas a partir da perspectiva de determinadas regiões. No caso 
da escola brasileira, particularmente, em qualquer nível de ensino, 
essa questão desvela não apenas as diferenças regionais, locais etc.; 
desvela a imensa desigualdade social que caracteriza a sociedade 
nacional. Mas como mostram os estudos desta Coletânea, esse 
desvelamento não implica apenas a política, no sentido dos poderes 
constitutivos do Estado moderno, concentrados no Legislativo, 
Executivo e Judiciário. Implica a política no sentido foucaultiano, a 
micropolítica, aquela em que estamos todos enredados e implicados. 

Nesse sentido, a Antropologia perturba porque apresenta o 
funcionamento cotidiano das instituições modernas, como, aliás, 
sempre apresentou, no caso das tradicionais. 

E a verdade é que não estamos acostumados com isto. 
Sobretudo no mundo das ex-colônias, constituídas a partir das 
referências da metrópole, estamos ainda mais enredados no esforço 

de parecer o que não somos. Acostumados à performance da 
aparência, dos planos, dos programas elaborados para não serem 
realizados, muitas vezes apenas para serem mostrados aos credores 
internacionais, é, de fato, um choque o contato com o conhecimento 
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antropológico. Ele apresenta uma face das instituições que é, em 
geral, mantida sob segredo, ou simplesmente recalcada. O 

conhecimento antropológico propõe, de certo modo, um discurso 
mais concreto, mais calcado no reconhecimento às sociabilidades 
cotidianas; que as políticas públicas se transformem no contato com 
os contextos locais em que se realizem e, nessa dinâmica, possam se 

refazer. 
Não é, pois, de capítulos orientados por uma lógica 

formalista que esta Coletânea é composta. De fato, ela é o primeiro 
fruto de um trabalho difícil e sistemático de um grupo de alunos e 
professores que compõem o Grupo de Pesquisa Antropologia da 
Educação Superior, Políticas Educacionais e Escola. 6 

O referido grupo nasceu em 2013, como resultado da minha 

associação com o professor Alcides Gussi, indispensável para que a 
proposta do Eixo de Estudos Antropologia da Educação fosse aceita 
pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação, ao qual 
pertencemos. Como eu, o professor Alcides Gussi já vinha 
lecionando disciplinas da área de Antropologia e orientando estudos 
etnográficos, porém, pertencíamos a Linhas de Pesquisa diferentes. 
Com formação em Antropologia, ele já vinha de uma trajetória de 
estudos sobre as interfaces entre antropologia e educação, com 
pesquisas focadas nas noções de experiência, aprendizagem e 
história de vida e, quando nos associamos, ele já desenvolvia 
pesquisas sobre políticas públicas, a partir de uma abordagem 
antropológica (GUSSI & OLIVEIRA, 2016). Foi, portanto, um feliz 

encontro, que nos permitiu desenvolver melhor o que para nós fazia 
mais sentido naquele momento, uma antropologia dos espaços 
escolares e das políticas educacionais. 

Além de nós, também participaram da proposta original, os 

professores Rémi Lavergne, com quem eu já havia desenvolvido 
alguns trabalhos em parceria e que, então, estava vinculado à 
UNILAB, como pesquisador, e Max Maranhão, professor da 

                                            
6 Para mais informações sobre o grupo: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8320223590241333.  
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Universidade Estadual do Ceará, que, através da sua pesquisa sobre 

escolas indígenas, também estava envolvido com as discussões do 
campo da antropologia da educação no Brasil. 

A proposta do Eixo de Estudos Antropologia da Educação, 
subdivisão da Linha de Pesquisa Filosofia e Sociologia da Educação 
é, pois, a de praticar uma antropologia da educação que se debruce 
na investigação dos vários significados e resultados produzidos por 
processos educacionais gerais em contextos educativos específicos. 
Assim, diferentemente do olhar sociológico mais preocupado em 
captar a mudança num sentido mais abrangente e também mais 
abstrato, o nosso interesse é compreender, com o recurso da 
etnografia, cada escola, cada sala de aula, cada professor, cada aluno 
e a forma particular como individual ou coletivamente articulam o 

desejo das políticas públicas de produzir um certo tipo de educação, 

e suas condições concretas de fazê-lo. A especificidade da 
contribuição da antropologia é que ela desenvolveu o instrumental 
teórico-metodológico, consubstanciado na pesquisa etnográfica, que 
permite esse mergulho profundo no cotidiano. É esse olhar que 
permite que se enxergue a violência simbólica por trás da 
complacência, dos eufemismos etc. Permite que enxerguemos que 
culturas estão sendo produzidas em espaços escolares específicos, a 
partir do encontro professor-aluno-funcionário sob a regência das 
transformações propostas e implementadas a partir da LDB/1996 e 
outras políticas educacionais. 

A noção de cultura que nos tem orientado é bastante política. 
Estamos convencidos de que os símbolos, os rituais e demais 
artefatos produzidos pelas “famílias humanas”, para utilizar a 
expressão de Morgan (1985), estão impregnados de poderes, 
hierarquias, interesses, ainda que estes não se expressem clara e 
imediatamente. Considerando a imensa desigualdade à qual nos 

acostumamos no Brasil, não podemos acreditar que haja qualquer 
ingenuidade na ação dos indivíduos que constroem e movimentam 
as instituições sociais, particularmente a educacional. Desse modo, 
a questão que tem orientado a maior parte das pesquisas 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 19 
 

desenvolvidas pelo grupo é a seguinte: como são construídos os 
símbolos, rituais e demais artefatos culturais, produzidos pelas 

escolas que observamos? A que interesses eles servem? Como tais 
interesses dialogam com o interesse público, nacional, 
constitucional, republicano? Nesse sentido, considerando as suas 
práticas cotidianas, o que faz e para onde caminha a nossa escola? 

Os artigos que compõem esta Coletânea refletem e 
apresentam os resultados de pesquisas desenvolvidas pelos 
componentes do grupo. Em sua maioria, os autores, todos alunos, 
antropólogos da educação-aprendizes, entraram em contato e 
refletiram sobre a experiência etnográfica. Aliás, este é o elemento 
que une todos os artigos. Em função do tema da pesquisa de cada 
um, refletiram teoricamente ou simplesmente aproveitaram o 

espaço para ensaiarem suas etnografias. Chamo a atenção para o 
caráter experimental de todos os capítulos que se apresentam como 
ensaios etnográficos. A formação antropológica que todos tiveram 
foi a que é possível construir fora de um curso específico de 
Antropologia ou mesmo de Ciências Sociais. O professor Alcides 
Gussi e eu nos desdobramos para sempre oferecer disciplinas da 
área de Antropologia, para que os alunos estivessem minimamente 
preparados teórico-metodologicamente para a pesquisa. Mas 
mesmo assim, nem sempre foi possível como gostaríamos porque 
estávamos sempre trabalhando contra prazos tão limitados para 
formação tão exigente. 

Mas, afinal, celebrando o quarto aniversário do grupo de 

pesquisa Antropologia da Educação Superior, Políticas Educacionais 
e Escola, estamos contentes pela oportunidade de apresentar este 
nosso primeiro trabalho ao campo da Antropologia da Educação no 
Brasil. São trabalhos simples, preponderantemente empíricos, mas 

que revelam o esforço no qual estamos empenhados. 
Não poderia deixar de chamar a atenção para a repetição de 

um tema nos artigos de Danilo Celedônio, Kelly Oliveira, Herlon 
Bezerra, Sílvio Dias e Wellington Silva, o das dificuldades do estudo 
etnográfico de instituições modernas, sobretudo aquelas às quais 
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pertencemos, como professores ou alunos. 

De fato, a grande descoberta do nosso grupo de pesquisa, 
mais focado na Antropologia da Educação Superior, é que os 
resultados desse tipo de investigação, na medida em que expõem a 
intimidade das instituições a que pertencem, produzem reações para 
as quais nem sempre estamos preparados, conforme narra Kelly 
Oliveira neste livro. Não que não se siga ou não se tenha seguido à 
risca os protocolos e códigos de ética da Antropologia, em particular, 
e das Ciências Humanas, em geral, inclusive a proteção do 
anonimato dos indivíduos pesquisados. A pesquisa antropológica, 
etnográfica, como a obra de arte, lança luzes na escuridão dos nossos 
porões e das nossas instituições, desvelando o que talvez 
preferiríamos que fosse mantido escondido. Tais reações, porém, 

em vez de desestimularem a produção desse conhecimento tão 

particular sobre o mundo que a Antropologia oferece; esse olhar 
crítico e profundo sobre as nossas instituições republicanas, 
apontam novos caminhos e possibilidades, tanto para a antropologia 
como para lutas mais radicais por um sistema educacional mais 
democrático e escolas melhor preparadas para o desempenho da sua 
função de construção do brasileiro cidadão. 
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Notas etnográficas sobre as culturas de sala de 

aula e de produção científica em programa de 
pós-graduação em Educação 

 

Danilo Celedônio1 
 

Introdução 

 
Baseado no argumento de que as culturas institucionais se 

manifestam nos vários modos como “agem” as instituições, o 
objetivo deste artigo é estabelecer uma relação direta entre as 
culturas de sala de aula e as culturas de produção científica em um 
programa de pós-graduação em Educação, ao qual doravante nos 
referiremos como PAE2. Buscamos, pois, demonstrar a hipótese de 
que a prática acadêmica, a atitude acadêmica, não é algo que se 
circunscreva apenas à pesquisa, mas perpassa, necessariamente, 
todas as ações de uma instituição universitária, da administração à 
sala de aula. Ou seja, para que a pesquisa científica viceje, é 

indispensável que o ambiente em que ela se desenvolve, ou pretende 
se desenvolver, seja favorável. Mas não apenas favorável no sentido 

                                            
1 Graduado em História/UFC, Mestre em Educação Brasileira/UFC. Professor Ensino Básico SEDUC-

CE. Este capítulo é um dos produtos da pesquisa realizada para a dissertação de mestrado, orientada 

pela professora Bernadete Beserra, a quem agradeço pela dedicação e paciência. Agradeço também 
às contribuições advindas do Grupo de Pesquisa Antropologia da Educação Superior, Políticas 

Públicas Educacionais e Escola. Finalmente, agradeço aos organizadores desta coletânea, Bernadete 

Beserra, Alcides Gussi e Yuri Sales, cujos comentários auxiliaram no aprimoramento deste capítulo. 

2 Buscarei, dentro das possibilidades oferecidas pelo tipo de pesquisa desenvolvido, preservar o 

anonimato da instituição e dos indivíduos que a compõem. As semelhanças com a realidade, porém, 

são inevitáveis. 
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de uma filosofia de abertura para as dúvidas e os problemas que o 

conhecimento científico produz, mas também no sentido de 
desenvolver todas as disposições e habilidades necessárias à 
formação do pesquisador, sobretudo aquelas relacionadas à leitura, 
à investigação, ao pensamento e à escrita. 

A pesquisa na qual este artigo se baseia foi realizada entre 
os anos de 2013 e 2015, e utilizou como métodos de obtenção de 
dados a pesquisa bibliográfica em meios oficiais do Estado (como 
coletas de produção intelectual do programa estudado no site da 
CAPES), revisão bibliográfica sobre a pós-graduação no Brasil e 
observação participante. 

Outra hipótese que o orienta é que as ferramentas de 
avaliação construídas para avaliar e classificar os programas de pós-

graduação no país não conseguem adequadamente apreender toda 

a riqueza de possibilidades que os programas de pós-graduação 
criam em função do que têm, em termos de recursos humanos, 
administrativos e financeiros, disponível. Inspirados em programas 
de pós-graduação de países centrais e postos à prova nos centros 
mais tradicionais e sólidos de produção científica no país, esses 
modelos de avaliação muitas vezes passam ao largo da variedade das 
adaptações possíveis das culturas locais, ao ponto de, ao menos no 
caso estudado, os objetivos e interesses da ciência nacional, 
fiscalizados pela CAPES, são submetidos e muitas vezes sacrificados 
pelas políticas e interesses locais. 

Essa cultura performática, à qual já se referiu Beserra 
(2014), é problemática também pela perspectiva de continuidade ad 
infinitum. De fato, demonstrando que se aprende com os mestres, 
os discentes aprendem o jogo das adaptações e arranjos produzidos 
naquele ambiente como estratégia de sobrevivência a todo custo. 
Nem todos os participantes são conscientes de que estão jogando o 

jogo da casa, mas estão firmes no propósito de dele usufruir de 
algum modo. Noutras palavras, a CAPES estabelece os critérios do 
que é possível iniciar ou permanecer como programa de pós-
graduação, mas muitos indivíduos, mesmo professores, 
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desconhecem tais regras e restringem o seu conhecimento às 
recriações locais de tais regras. Por exemplo, critica-se o 

produtivismo da CAPES, mas criam, em contrapartida, para fazer 
face às demandas da própria CAPES, o “produtivismo caseiro”. 

 
1. Sobre o desafio do estudo etnográfico do ensino superior 

 
No decorrer do texto, além dos argumentos e das hipóteses 

desenvolvidas, tentaremos expor conquistas e dificuldades em se 
investigar antropologicamente um ambiente de pós-graduação, em 
especial se docentes, gestores e suas práticas forem objetos de 
análise. Para que tenhamos uma ideia do que será apresentado, 
citaremos, inicialmente, Beserra & Lavergne 2012 e 2016. Os autores 

desenvolveram pesquisas etnográficas sobre o ensino superior, e 
expuseram, de acordo com suas vivências empíricas e bibliográficas, 
que atuar como observador neste espaço pode suscitar problemas 
políticos e éticos dos mais variados. Dizem: 

 
Não é simples refletirmos sobre as nossas próprias práticas, 

sobretudo por que no nosso pacto de silêncio está implícito o 
reconhecimento de que transitamos em campo minado. Em busca, 
que não se propôs a ser exaustiva, na bibliografia não encontramos 

nenhum estudo de antropologia da educação cujo objeto empírico 
seja a própria instituição em que trabalham; as suas próprias 

práticas acadêmicas. De fato, a antropologia da educação no Brasil 
tem focado a sua atenção no estudo de processos educacionais fora 
da escola e ligados a grupos étnicos específicos como os indígenas, 

os negros, brasileiros ou africanos, e às experiências do ensino da 
própria disciplina em outros cursos. (2012, p. 18) 
 

Os termos “pacto de silêncio” e “campo minado” expressam 
dificuldades, e, ao mesmo tempo, alertam sobre quão desafiadora e 
vulnerável é a posição de observador em um campo em que o 
prestígio é uma das maiores formas de capital (BOURDIEU, 2013, p. 
37). Em estudo sobre a investigação do ensino superior na América 
Latina, Brunner (2009, p. 624), sustenta que há estudos sobre o 
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ensino superior na região, mas, mesmo assim, tanto dentro quanto 

fora da América Latina, é a macrossociologia que tem mais crescido 
quando se estuda este grau de ensino e, em especial, a pós-
graduação. 

Há trabalhos, porém, que procuram penetrar no tema, a 
exemplo de Nunes & Neira (2014, p. 12), que analisam com métodos 
de pesquisa etnográfica, a situação de alunos mais pobres em uma 
instituição de ensino superior privado. O estudo analisa falas de 
gestores e comunicações institucionais contrastantes com a prática 
que promete excelência e uma promessa de “preparar alunos para 
serem da classe A”. Tosta (2013) em trabalho sobre antropologia e 
educação no Brasil e Argentina identifica um crescimento do campo 
no Brasil. Os dois trabalhos discutem a antropologia do ensino 

superior, mas a utilização de etnografias no ensino superior com o 

objetivo de analisar discursos docentes e discentes em sala de aula 
na pós-graduação, bem como o estudo guiado pela antropologia com 
objetivo de analisar produção científica e produção bibliográfica 
ainda parece um território pouco explorado. 

Ao estudar e publicar sobre o campo3 científico francês, 
Bourdieu (1989; 2004; 2013) nos deixou dados e reflexões que nos 
auxiliam na elucidação das razões para essa espécie de “exclusão” de 
trabalhos etnográficos ou socioantropológicos sobre o ensino 
superior e, mais especificamente, sobre a pós-graduação. Como 
parte de um campo que desenvolve um habitus4, a seara científica 

tem no prestígio uma de suas formas mais importantes de afirmação 

                                            
3 Os campos se desenvolvem em torno de modos de ser e fazer, e seguem comportamentos sociais 
legitimados internamente. Estão submetidos às regras mais gerais das sociedades em que se 

desenvolvem, mas de uma forma bastante especial, mantendo suas culturas próprias, construídas 

em torno dos sentidos e valores envolvidos nas atividades em torno das quais se constituem. 
(BOURDIEU, 1989, p. 65) 

4 Por habitus, Bourdieu (1989 p. 62) compreende uma série de comportamentos coletivos que os 

sujeitos de determinado campo, classe ou categoria profissional desenvolvem como próprios e muitas 
vezes internalizados como naturais e inconscientes. O habitus do campo científico também faz parte 

fundamental para a sua compreensão, pois explica posturas, falas, escritos e toda sorte de posturas 

e “piscadelas” (GEERTZ, 2008, p. 05) envolvidas na sua construção. 
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(BOURDIEU, 2013, p. 13). Esse campo acaba, assim, por favorecer 
um ambiente que: 

 

autoriza e favorece todas as formas de clivagem do eu, isto é, todas 
as maneiras de fazer coexistir a verdade objetiva confusamente 
percebida e sua negação, permitindo assim aos mais despossuídos 

de capital simbólico sobreviver nesta luta de todos contra todos em 
que cada um depende de todos os outros, ao mesmo tempo 

concorrentes e clientes, adversários e juízes. (BOURDIEU 2013, p. 
42). 
 

Analisando o ambiente da pós-graduação no Brasil, 
observamos que ocorreu crescimento substancial de oferta de vagas 
em instituições públicas5. Essa expansão afeta diretamente as 
licenciaturas, pois com o crescimento da demanda para formação de 

professores após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 
(LDB), de 1996, ocorreu consequentemente um salto na oferta de 
vagas nas pós-graduações stricto senso, justamente para formar os 
futuros formadores de professores. Supõe-se que, além da formação 
para o ensino, esses pós-graduados, em especial os doutores, se 
submetem a um sólido treinamento em pesquisa, o que, 
infelizmente, nem sempre é verdade, como mostram as estatísticas 
sobre a distribuição da produção científica no país e como mostram 
os dados que serão apresentados a seguir. 

A distância entre as expectativas dos planos nacionais (de 
Pós-Graduação ou de Educação, em geral) e as realidades locais 

exige análises que complementem as oferecidas pela 
macrossociologia, análises que investiguem as formas próprias 
como cada universidade ou Programa de Pós-Graduação se constrói 
como tal (BESERRA, 2016). 

Peirano (1995, p. 26) em estudo sobre o fazer antropológico 

                                            
5 Sobre o crescimento da pós-graduação no Brasil, indicamos a leitura dos Planos Nacionais de Pós-
Graduação (PNPGs), além de LOIOLA, 1991; SCHWARCZ, 1993, 1998; DURHAM, 1998, 2005; 

SANTOS, 2002; FÁVERO, 2006; MOREIRA, 2009; GOUVEIA, 2012; BESERRA, 2014; CELEDÔNIO, 

2015. 
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no Brasil, afirmou que a busca do outro na Antropologia brasileira, 

bem como na norte-americana, privilegia a busca do exótico, e que 
esta busca incide necessariamente nas características dessas 
produções. Diz a autora que, “no caso brasileiro as questões morais 
têm conotação eminentemente políticas”. A autora explica que a 
Antropologia é sempre aberta para observação de novos paradigmas 
e que faz parte de seu instrumento de trabalho a observação e a 
análise de espaços menores, para o cotejo com as teorias 
antropológicas, sociológicas e políticas maiores (Idem, p. 58). 

Tida como análise do exótico por muitos, na verdade, pode 
ser que a antropologia e seus métodos de análise tenham se 
construído principalmente como modo de estudar os distantes, os 
socialmente inferiores, ou seja, carrega essa marca do estudo do 

“inferior”, por mais que se insista que se esforça para ver o mundo 

da perspectiva dos observados (BESERRA, 2004). Como observam 
Beserra & Lavergne (Idem, Ibidem), desenvolver investigação para 
conhecimentos antropológicos em instituições íntimas, mas que se 
tornam exóticas quando submetidas ao olhar antropológico, pode 
fomentar todo o tipo de interpretação: fofoca, intromissão, disputa 
de poder, ou, como alertou Bourdieu (2013, p.25), “traição de um 
segredo”. 

Com o apoio dos referidos autores e os instrumentos da 
observação participante, desenvolvemos uma pesquisa de um ano e 
meio. Dentre outros aspectos observados ao longo do período, 

detenho-me aqui a refletir sobre a relação entre as culturas de sala 
de aula e as culturas de produção científica da instituição, a partir 
de uma descrição etnográfica de três disciplinas da grade 
obrigatória. 

 
2. O que é o PAE, do ponto de vista da produção científica? 

 
Desde mais de duas décadas, o PAE abriga também o curso 

de doutorado. Na avaliação trienal da CAPES de 2010-2012, ele foi 
avaliado com o conceito “3”, embora tenha havido retificação para 
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“4”, em função da sua história e da sua importância para a formação 
de professores do magistério superior na região. A nota 4 é a menor 

permitida para o funcionamento do doutorado. 
Houve toda uma reação a essa avaliação, mas sempre no 

sentido de demonização da CAPES e do seu produtivismo. Na 
reunião que ocorreu com o objetivo de discutir o relatório da 

referida avaliação, a maioria do corpo docente se recusou a adotar 
critérios que pudessem “prejudicar” professores que não alcançam 
a qualidade sugerida pela CAPES. Um observador incauto 
imaginaria que esta avaliação havia sido a única a questionar o 
funcionamento do PAE. Porém, em investigação mais aprofundada, 
foi observado que desde 1998, o PAE estava sendo avaliado com 
conceitos “fraco” e “regular” no quesito produção intelectual 

(BESERRA, 2014; CELEDÔNIO, 2015). 
Para uma compreensão mais profunda das reações 

negativas à “política da CAPES”, assim como uma compreensão 
mais aprofundada de tais avaliações, assim como para suscitar o 
debate sobre produção científica e produção bibliográfica na 
instituição, iniciamos uma série de observações em variados 
ambientes da instituição. Um lócus privilegiado foi a sala de aula, 
como um dos possíveis espaço de desenvolvimento de um habitus 
acadêmico e chave para a compreensão das repetidas avaliações 
negativas da CAPES. 

Ao desenvolver o trabalho de campo, várias hipóteses foram 
surgindo, amparadas em teorias sociológicas e antropológicas, 

algumas já apresentadas no artigo de Beserra (2014), sobre a cultura 
da performance científica na periferia, onde ela discute as adaptações 
do modo de fazer ciência na periferia do capitalismo. Quando a 
pesquisa é feita em ex-colônias ou em locais de escolaridade baixa, 

há adaptação dos modelos centrais de tal maneira que a forma de 
pesquisa aparece, muitas vezes, como uma encenação. 

Santos (2011, p.24) também entra na discussão sobre os 
conceitos e formas de expressão que vêm dos centros e são 
adaptados na periferia mantendo a mesma nomenclatura central. O 
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autor chama atenção para a colonização interna, às vezes menos 

perceptível e muitas vezes mais sofisticada. Ao elencar as formas de 
dominação eurocêntrica, o autor destaca cinco delas: a ignorância, o 
residual, o inferior, o particular e o improdutivo (Idem, p. 32). 

Essa dominação não é recebida passivamente pelos atores 
locais, tampouco é compreendida em suas várias essências. 
Utilizaremos um dos aspectos mencionados pelo autor: o 
“improdutivo”. Ao fazer parte das regras estabelecidas pelos centros 
de ciência e produção bibliográfica, os sujeitos podem, realmente, 
por estratégia de sobrevivência, reutilizar a regra imposta de 
produção em uma nova espécie de produtividade, que muitas vezes 
inconscientemente aparece como simulação do que foi estabelecido 
e, outras vezes, até mais excludente do que a original (central), com 

um agravante: foi realizada pelo dito “excluído”. 

 
3. As condições gerais da pesquisa de campo e a observação das 
aulas 

 
Ao longo de três semestres letivos, entre 2013 e 2015, foram 

feitas observações de campo em sala de aula de três disciplinas da 
grade obrigatória do PAE. Foram observadas, neste lócus, as ações 
dos professores e alunos no que diz respeito, especificamente, à 
cobrança da escrita e as falas sobre produção científica e 
bibliográfica. Observamos, primeiro, as restrições de comunicação 

existentes na sala de aula, a hierarquia docente-discente impedia a 
livre manifestação deste e, afinal, as conversas sobre as aulas, tanto 
do ponto de vista dos conteúdos, como da didática, ocorriam mais 
livremente nos intervalos ou no final das aulas, nos corredores, na 
cantina, no estacionamento etc. Desse modo, baseamos as 
descrições aqui apresentadas nas observações das aulas e nas 

conversas informais com meus colegas. Estes sabiam que estavam 
sendo observados e que o meu intuito era compreender a cultura de 
produção científica do programa em que estávamos inseridos. 

O PAE foi descrito pela diretora da faculdade que o abriga e 
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pelo seu coordenador como o “maior” programa de pós-graduação 
da universidade. De fato, o termo maior é bem aplicado, pois, 

anualmente, o PAE seleciona mais de 120 pós-graduandos, entre 
mestrandos e doutorandos. Ele possuía, no final do ano de 2014, 77 
professores que, em conjunto, na seleção daquele ano, receberam 47 
alunos de doutorado. Para se ter uma ideia da magnitude, basta 

dizer que, naquele ano, os programas de História, Literatura e 
Sociologia, juntos, receberam menos doutorandos do que o PAE 
sozinho. Ainda mencionando o corpo diretivo, tanto da faculdade 
quanto do PAE, a diretora em seu discurso de recepção aos 
discentes, no chamado “Seminário de Introdução”, afirmou que: 

 
O tempo de vocês faz parte da nossa nota, então é importante que 
façam seus trabalhos e terminem suas pesquisas. A palavra que 

vocês têm que ter aqui é ‘foco’; não arranjem outras ocupações, 
pois achar que quatro anos é muito tempo é um erro. Queremos 

uma nota 5 ao final do triênio; tem questões de falhas burocráticas, 
mas tem também os alunos. Não se admite passar por um 
mestrado e não escrever um artigo! Não queremos ser os 

maiores, mas sim os melhores (destaques nossos). 
 

A gestora no mesmo evento que exaltou o maior comunicou 
que era seu desejo que ele também fosse o melhor. A fala da diretora 

será cotejada pela observação, mas foi, desde já, um indicativo de 
que: a) o PAE estava, pelo menos verbalmente, em busca de 
melhorar sua qualidade de publicações e atingir melhor avaliação da 

CAPES; b) os discentes foram colocados como parte fundamental 
para que o objetivo fosse alcançado; c) houve preservação do corpo 
docente, de fato, principal responsável pelo desempenho do 
Programa. 

Uma das nuances dos discursos proferidos no “Seminário de 
Introdução”, que fazem parte dos dados coletados durante a 
pesquisa de campo, foi a utilização do PAE como espécie de vítima 
de um fenômeno chamado “produtivismo”. Termo utilizado para se 
referir à corrida para atender as demandas da CAPES, levando os 
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programas de pós-graduação a apressarem suas publicações e, em 

consequência, o empobrecimento da ciência (BIANCHETTI & VALE, 
2014; CELEDÔNIO, 2015; HORTA, 2006; MASSINI-CAGLIARI, 
2006; MOREIRA, 2009; LUIZ, 2006; SPAGNOLO & SOUZA, 2004). 

Os discentes tinham que produzir, pois havia exigências 
externas para isso, porém, no mesmo evento que se fez esse tipo de 
exigência aos recém-ingressos, houve alegação de que a CAPES 
sufocava os docentes com excesso de exigências. Apesar de se 
colocar como vítima de uma cobrança “externa” de produção 
bibliográfica, dividiu-se a cobrança com quem estava em processo 
de ingresso no campo científico, ainda, muitas vezes, sem qualquer 
experiência com pesquisa, mas já devedor de uma produtividade. 
Era curiosa aquela demanda feita aos estudantes antes mesmo de 

iniciado o curso. Será que PAE oferecia a formação necessária, 

proporcional à cobrança publicamente feita? A observação das 
disciplinas obrigatórias surgiu como uma espécie de chave para 
analisar o habitus de produção científica do Programa. 

Como outros Programas de Pós-Graduação, o PAE tem 
algumas disciplinas obrigatórias. Nós a chamaremos de disciplinas 
A, B e C. As disciplinas A e B são obrigatórias para todos os alunos e 
a disciplina C é obrigatória apenas para quem não é pedagogo. 
Obrigatórias tanto para o mestrado como para o doutorado, as 
disciplinas reúnem alunos dos dois níveis. Para termos uma noção 
do volume de discentes do programa, as disciplinas A e B são 

ministradas em um semestre apenas, cada uma com duas turmas, 
de 30 alunos aproximadamente cada. A disciplina C é oferecida nos 
dois semestres, com média também de 30 discentes em cada 
semestre. 

Como são disciplinas obrigatórias, presume-se que são 
fundamentais para a formação do mestre ou doutor em Educação. 

Contudo, um questionamento preliminar já nos apareceu diante dos 
números: como fazer um acompanhamento personalizado, ou, pelo 
menos, razoavelmente próximo, de tantos discentes em um nível de 
ensino em que a escrita é parte fundamental da formação? E se não 
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ocorre tal acompanhamento, como cobrar produtividade, nos 
termos em que fez a diretora no “Seminário de Introdução”? 

O campo e suas observações, adicionado com as coletas de 
dados numéricos nos trouxeram algumas respostas, muitos outros 
questionamentos, mas, sobretudo, ensinamentos sobre o exercício 
antropológico para o auxílio na melhoria do PAE. A seguir faremos 

a exposição da observação das aulas de três professores, José, na 
disciplina A, Júlio, na disciplina B, e Jamile, na disciplina C. 

 
3.1 José: rigor no ensino e negligência com a escrita 

 
A disciplina A, ministrada por José, foi cursada no semestre 

Primavera. O docente já chegou anunciando que a palavra no 

ambiente de sala de aula pertencia a ele. Colocando-se como crítico, 
desde as primeiras falas, tanto do PAE, quanto de parte de seu 
público, José disse que sua aula seria ministrada de preferência sem 
opiniões de discentes sobre a bibliografia que ele apresentaria, em 
aulas expositivas. O professor disse que havia estudado e era pago 
para apresentar os conteúdos, e que era contra “esses debates 
infrutíferos, opiniões vazias, que o povo da Educação gosta”. Além 
de se mostrar contrário a um formato de aula (com debates entre 
discentes e docentes), também fez alusão ao “povo da educação”. 

Em outra fala, José revelou que seria rigoroso com os 
horários, e que o “povo do PAE” tinha a mania de resolver questões 
alheias ao curso durante os horários das aulas. Ele resumiu seu 

sentimento acerca do tema com a expressão “aqui não é férias!”. Em 
outra fala, ainda na aula inaugural, o docente expôs novamente 
discordância em relação a comportamentos de parte de 
componentes do programa: 

 
Não sou de acordo com enrolação de aula em formato de debate. 
Eu sou o professor, então tenho que explicar e vocês escutarem. 

Sei que é difícil dizer isso na pedagogia, com o apego que vocês têm 
a Paulo Freire, mas não concordo com ele. O professor tem o seu 
papel e o aluno o dele, mas mesmo que um de vocês saiba mais do 



34 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
que eu, não vou abrir disso. Quando eu estiver falando, não 
interrompa, pois 99% dos casos, as perguntas não importam. Não 

queira aparecer aqui, que é bobagem. Apareça na sua pesquisa. 
Aqui se fala muito e pesquisa pouco. Celular, desligue! Assim como 
as perguntas, 99% das vezes as ligações são inúteis. Avisem às 

mulheres e maridos para esperar. Se aparecer um caso realmente 
sério e me comprovar, passo com 10! 

 
A fala de José foi criticada sistematicamente ao longo e 

mesmo depois do semestre letivo. Alguns alunos o chamavam de 
“boçal” e um discente até o comparou a Hitler, no corredor, durante 
o intervalo. Os olhares também se cruzaram, discordantes, quanto 
ele fez referência a Paulo Freire. José impactou a turma, e, para 
muitos, negativamente. 

Outros discentes, porém, faziam elogios ao seu 
procedimento, especialmente por dois motivos: a) ele desenvolveu 
uma didática em que as obras estudadas eram explicadas, como para 
iniciantes, em um primeiro momento, mas depois, na aula seguinte, 
ele fazia aprofundamentos e questões (leitura dirigida) a partir do 
texto. Com um caderno em cima da mesa, e seguindo nitidamente 
aquele roteiro, José se preparou para aqueles momentos de aula; b) 
o professor explorou mais obras do que o “normal” no PAE, sendo 
oito livros lidos e fichados ao longo do semestre. 

Semanalmente, cada aluno deveria escrever um fichamento 
ou resenha de cada obra, e, ao final, entregar um trabalho sobre uma 
obra específica, fazendo relação com a pesquisa do discente. Isto 

“forçaria” a leitura de todas as obras. A recepção meio “ranzinza” de 
José e seus lembretes de comportamento, para ele adequados ao 
aluno de pós-graduação, fizeram com que a turma passasse a 
realizar um ritual curioso: na entrada do professor, muitos alunos 

já levantavam e colocavam seus fichamentos/resenhas na sua mesa. 
Ato contínuo, sentavam e abriam o caderno para anotações 
juntamente com o texto designado para o dia. 

Foi sendo percebido que as comparações com outros 
professores eram inevitáveis. Melissa, discente de outro estado 
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brasileiro, doutoranda de 42 anos, disse que “(José) não tira a gente 
de casa pra nada; pelo menos ele dá aula!” A expressão “pelo menos 

dá aula” transformava José em uma espécie de transgressor do PAE, 
pois além de se posicionar como crítico de Paulo Freire, tinha uma 
produção acadêmica acima da média e ainda por cima “dava aula”. 
Como discente de outro estado da federação, realmente seria o 

mínimo a se esperar de um docente de pós-graduação: a exploração 
de seu capital cultural. 

Cristiano, mestrando, autor da expressão “heil Hitler!” e, 
portanto, crítico de José, insistia: “não somos alunos de ensino 
médio, somos adultos, porra!”. Cristiano separou os níveis de ensino 
da cobrança incisiva. Talvez estranhasse aquele tom de fala sobre 
cobrança em um ambiente que, para ele, não cabia aquilo. Uma 

questão fica na fala de Cristiano: um aluno de mestrado deve ser 
tratado de maneira mais decorosa (ou diferenciada) do que um de 
ensino básico? Era justamente esse sentimento de recusa à 
exigência, ao rigor, que o professor José fazia oposição. Os discentes 
que seguiram o raciocínio de Cristiano (não era apenas ele que fazia 
oposição ao docente) não estariam se posicionando contrários a uma 
exigência natural ao processo de formação? À mobilidade escolar 
vertical não deveria seguir naturalmente o crescimento da cobrança, 
da exigência? O processo que culmina com a aferição de novo status 
social (mestre ou doutor) não precisaria de treinamento sólido, 
adequado ao valor/peso da titulação? 

Outra fala do professor desafiou bastante a turma, quando, 

após um mês de aula, comentando sobre teses e dissertações, bem 
como trabalhos de conclusão de disciplinas, ele expressou: 

 

Façam pesquisa séria, sem copiar da internet ou com pressa. Outra 
coisa, façam revisão ortográfica do texto de vocês, tenham pena do 

professor e de vocês, é constrangedor. Alguns já querem editar 
livros e participar de capítulos, já com seis meses de mestrado! Isso 
é um absurdo, uma enganação. Quem fizer isso de dizer que vocês 

têm nível para isso está tirando o tempo e o dinheiro de vocês. 
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As palavras, de início, já demonstram que a pressão colocada 

pela diretora da faculdade para a produção discente de artigos tinha, 
dentro de uma disciplina obrigatória, um opositor. A apresentação 
das outras duas disciplinas obrigatórias oferecerá mais elementos 
para a compreensão do discurso de José. 

Efetivamente a disciplina teve a duração de três meses, com 
o docente pouco se ausentando, e quando o fez, avisou através da 
internet e, depois, repôs a aula. Ao longo do curso, os discentes, 
apesar da antipatia de alguns, perceberam que poderiam entregar 
os fichamentos/resenhas atrasados, sem prejuízo para a nota final. 
Havia, portanto, espaço para negociação. O próprio docente deixou 
escapar, depois de cinco semanas de aula, que tinha “gente devendo 
o primeiro fichamento”. 

No início do quarto mês, as aulas foram desmarcadas para 

que a turma fizesse o trabalho final. O que ficou claro, depois de três 
meses de alertas de seriedade para a escrita e postura na pós-
graduação, foi que nenhum discente recebeu um único fichamento 
ou resenha corrigido. Três semanas após o chamado “prazo final” 
para entregar o trabalho de encerramento, ainda havia estudante 
entregando textos a um colega de sala, orientando de José, na 
cantina da Faculdade. Porém, a maior surpresa ocorreu quando o 
professor divulgou as notas: quase todos tiraram a mesma nota, 
havendo apenas uma diferente! 

O docente cumpriu suas aulas com pontualidade e eficácia, 

muitas vezes atestada até pelos seus maiores adversários discentes. 
Porém, o sentimento de que houve negligência em relação à 
correção dos trabalhos foi geral. A cobrança de José não foi efetiva, 
uma vez que não apontou aos discentes seus erros de análise e de 
escrita. Para que em dois anos de estudos se possa produzir uma boa 
dissertação ou em quatro anos uma boa tese, seria indispensável que 

todas as disciplinas reforçassem a importância e ajudassem os 
alunos a desenvolver o pensamento crítico e a escrita. Um ano de 
disciplinas, escrevendo qualquer coisa, sem a devida correção, pode 
acarretar, inclusive, a naturalização dos erros de escrita e vícios de 
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linguagem. Se José era crítico do PAE pelos motivos apresentados, 
ele foi contraditório ao fazer algo que disse ser próprio daquele local: 

a falta de rigor, de cobrança efetiva. Chamamos de efetiva a, pelo 
menos, devolução dos trabalhos, apontando erros de escrita e 
análise. Acreditar que quase todos escreveram igualmente ótimos 
textos é estatisticamente improvável, além de contradizer a fala do 

docente sobre o “povo da educação”. 
Da parte dos discentes, houve a crítica de alguns, como 

Melissa, que esperava que ele continuasse sendo rígido como 
prometera. Ao mesmo tempo, Cristiano saiu com o argumento de 
que José era “hipócrita, pois ameaçou o tempo todo e deu 10,00 para 
o puxa-saco dele!”. É óbvio que as críticas do professor José ao PAE 
não podem ser anuladas, “esquecidas” ou descredenciadas porque 

ele não contribuiu mais efetivamente com a construção de uma 
cultura de produção de conhecimentos mais rigorosa. Além disso, 
mostrou ser um transgressor ao desnudar posturas de alunos e 
professores não condizentes com o trabalho acadêmico, algo que 
não pode ser minimizado. Ou seja, pelo menos no que se referiu à 
conduta nas aulas e em sua crítica aberta ao “povo do PAE”, ele se 
mostrou estrangeiro à cultura dominante. 

 
3.2 Júlio: publicação e o jogo com a CAPES 

 
Júlio ministrou a disciplina B durante o mesmo período em 

que José ministrou a disciplina A. Porém, ao contrário de José, não 

causou polêmica em sua apresentação no primeiro dia da disciplina, 
tampouco entrou em temas que levassem os discentes ao 
desconforto. Diferentemente, Júlio mostrou ser um docente em 
busca do agrado e da simpatia de todos. A descrição parcial de sua 

primeira aula, seu método avaliativo e práticas cotidianas 
justificarão essa sensação. 

Desde o primeiro dia de aula, o docente deixou claro que 
horário e presença seriam flexíveis. Indicou quatro livros para 
trabalhar a disciplina, que, segundo ele, seriam estudados 
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simultaneamente, ou seja, em cada aula, uma parte de cada um deles 

seria dissecada. Outra proposta do docente foi que a avaliação seria 
composta de um único trabalho em “formato de artigo, entre 12 e 15 
páginas”, para que, no final, uma coletânea pudesse ser organizada 
com os trabalhos. 

Obviamente o assunto despertou interesse entre os 
discentes, principalmente quando Júlio justificou que, agindo 
daquela forma, duas exigências seriam cumpridas: uma do PAE, que 
exige uma publicação para mestrandos e duas para doutorandos e 
outra da CAPES, que pressiona os programas para a publicação de 
livros e artigos. Tamanho engenho e generosidade teria seu preço: 
a) o “artigo” deveria ser feito em parceria com o orientador; b) os 
discentes teriam que custear a edição do livro. Segundo Júlio, 

“quanto mais capítulos, mais barato para cada um (...) é melhor que 

a gente publique em editora de outro estado, pois assim o livro vai 
ser tido pela CAPES como de circulação nacional, aumentando o seu 
conceito na avaliação”. 

Não seria esta forma de “jogar” com a publicação uma 
performance, como chamou atenção Beserra (2014)? Ou, mais 
profundamente, duas posições que Santos (2011, p. 36) alertou sobre 
as relações centro/periferia? Uma delas sendo o colonialismo 
interno praticado por quem se reivindica vítima, mas não se vê como 
agente de um “produtivismo caseiro”. A outra diz respeito ao 
próprio produtivismo, que o autor explica como as concepções 

capitalistas estão sendo reproduzidas pela ciência convencional 
(Idem, p. 36). Aqui fazemos outra pergunta: a publicação como 
último ato da pesquisa científica foi suficientemente esclarecida por 
Júlio em seus sentidos e objetivos? A CAPES e o chamado 
produtivismo acadêmico foram usados de forma explícita para 
fomentar a fetichização da publicação, o coitadismo, mas, de fato, 

reforçou principalmente o “produtivismo caseiro”. 
A tentativa de “jogar” com as normas da CAPES, editando o 

livro em outro estado, fazendo publicação com discentes de primeiro 
semestre de mestrado, e ainda vinculando tudo isso à nota final da 
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disciplina não mostrou qualquer intimidade com o habitus 
acadêmico, o sentido de publicar, que é o de apresentar a um campo 

científico os resultados de uma pesquisa. Entretanto, a compreensão 
expressa pelo professor Júlio estava umbilicalmente ligada e em 
consonância com aquela expressa nas palavras da diretora da 
Faculdade. Os discentes recém-ingressos foram incumbidos da 

tarefa de escrever “nem que seja um artigo”, e esta chance aparecera 
na primeira aula de uma disciplina obrigatória, no primeiro 
semestre! Um indicativo disso foi a fala do mesmo discente 
Cristiano, crítico das atitudes de José sobre o tema: “maior limpeza, 
vou me livrar de duas obrigações ao mesmo tempo!”. 

Sobre a logística da publicação da coletânea, Júlio explicou 
que os “artigos” dos mestrandos seriam corrigidos pelos 

doutorandos, enquanto os destes seriam corrigidos por ele. Diante 
do exposto, muitas ideias foram levantadas e dúvidas suscitadas, 
como, por exemplo, qual estado seria “escolhido” para abrigar a 
obra? Júlio respondeu: geralmente faço em Alagoas ou em Curitiba. 
Prefiro em Curitiba, mas é mais caro”. 

A escrita aparece aqui como algo burocrático, mero fetiche 
da CAPES e, especialmente, anterior a resultados e sem ser uma 
consequência de uma investigação empírica e/ou bibliográfica mais 
rigorosa. A dica preciosa de procurar o orientador para que o texto 
fosse mais aceito, mais qualificado, também não é desprovida de 
interesse, já que a ação contemplaria discentes e docentes (logo, 
colegas dele) ao mesmo tempo. O modo como foi tratada e 

euforicamente aceita pelos discentes a proposta de Júlio era, 
visivelmente, uma das críticas feitas por José em suas aulas: seria 
possível, em doze semanas de aula, um discente (mais precisamente 
32) conseguir escrever cientificamente para ter seu texto escolhido 

para compor uma coletânea? Os discentes raramente 
compreendiam as exigências da CAPES para serem abordados no 
primeiro dia de aula sobre o tema. Ou, mais ainda, não seria esta 
ignorância discente, misturada com a possibilidade de encurtar o 
caminho dentro da pós-graduação, que fazia o sucesso das 
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coletâneas organizadas por Júlio? 

Em busca de uma compreensão do grupo sobre o tema, 
procuramos discentes de mestrado que estavam no segundo ano de 
curso. Um deles, Rodrigo, disse que “todos participam dos ‘livros do 
Júlio’, todo mundo sabe, a galera paga e depois sai o livro. Eu fiz...”. 
Outro discente, Rubens, disse por sua vez: “cara, o que é que você 
quer pesquisando isso? Todo mundo faz, eu não fiz porque fiz a 
disciplina com outra professora, mas se tivesse lá só não faria se 
estivesse sem dinheiro”. 

Em busca do Documento de Área da Educação6, analisamos 
que uma coletânea é mais bem avaliada se os textos tiverem 
interlocução entre eles, uma linha empírica e teórica com temas que 
se assemelhem. Com certeza, não era o caso da coletânea produzida 

por aquela turma, que contava com nove pedagogos, 14 graduados 

em licenciaturas diversas, três jornalistas, três assistentes sociais, 
um fisioterapeuta e um psicólogo. 

Na última avaliação trienal do PAE (2010-2012), dentre as 
obras em formato de coletâneas de livro, nenhuma foi classificada 
como L4 (maior estrato entre os livros), 12,7% foram classificados 
como L3, 17% como L2 e 55,6% como sem classificação ou L1. Em 
busca de mais dados para juntar aos dados da observação, fomos à 
biblioteca e encontramos uma coleção de coletâneas do PAE, que 
contava, até maio de 2015, com mais de 200 volumes editados (esta 
coleção não faz parte dos “livros do Júlio”, mas nos dá substrato para 

compreendermos o porquê da ação docente semelhante a que 
estamos analisando não ser controlada pela instituição em seu corpo 
diretivo). A referida coleção de coletâneas tem 38 membros no corpo 
editorial, sendo 12 deles professores permanentes do PAE. 
Encontramos no catálogo eletrônico da biblioteca 22 livros editados 
desta coletânea entre 2010 e 2012 (última coleta trienal CAPES), e 

                                            
6 Disponível em: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjA

xM3xneDo0MmM5NjRjOTAzNmYwOTlm. Acesso em 11/05/2016, 14:12 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjAxM3xneDo0MmM5NjRjOTAzNmYwOTlm
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVuYWwtMjAxM3xneDo0MmM5NjRjOTAzNmYwOTlm
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que, deste contingente, 15 (68%) jamais foi emprestado ou saiu da 
prateleira da biblioteca. Em outra visita, uma bibliotecária, ao saber 

sobre nossa investigação acerca desta coletânea em especial, disse: 
“o povo da educação gosta desses livros. Dão tanto trabalho pra 
gente catalogar e, no final, ninguém lê”. 

Voltando às aulas de Júlio, estas não contemplaram a leitura 

da bibliografia proposta, como fez José. Dois dos quatro livros foram 
ignorados pelo professor a partir da quarta semana, e a didática do 
docente era mais voltada para a construção de debates de senso 
comum sobre educação; sem qualquer mediação da bibliografia 
proposta. Eram impressões dos discentes sobre temas como 
precarização física e salarial de docentes e escolas, indisciplinas dos 
alunos e outros temas puxados muitas vezes no início das aulas. 

Uma das discentes, Gabriela, após o término da disciplina, chegou a 
dizer: “aprendi nada, eram tardes perdidas”. Melissa, já mencionada 
neste trabalho, afirmou em uma das aulas, que novamente o 
material bibliográfico “perdeu” para os debates: “meu Deus, é muita 
enrolação!”. 

Porém, nos momentos de observação, nenhuma pessoa 
mostrou mais insatisfação do que Amanda, doutoranda oriunda de 
outro estado, casada, de 32 anos. Ela fazia caretas durante os 
“debates” e expressou um dia, ao ser indagada se estava com raiva 
de algo, disse que “ficar escutando essas besteiras é uma grande 
perda de tempo”. Amanda tão logo chegava, ligava seu computador 
e ignorava o que ocorria na aula. Quando saía desta posição, era para 

olhar para a sala ou o professor e balançar a cabeça negativamente, 
como que reprovando o que acontecia. 

Essas reações ocorreram durante os dois primeiros meses 
de disciplina, pois ao iniciar o terceiro mês, as expressões de 

Amanda mudaram sensivelmente. Mais atenta às aulas, menos 
preocupada com as chamadas “enrolações”, era comum ela falar 
com o professor antes e/ou após as aulas. Perguntada sobre como 
ela estava analisando a disciplina, ela silenciou. Perguntamos então 
se ela iria publicar na coletânea da turma, e ela respondeu que seria 
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a organizadora da mesma. Como uma confessa ex-discordante do 

que Júlio representava, para justificar seu novo status de aliada e 
“sócia” no empreendimento, Amanda levantou os ombros e disse: 
“a gente tem que publicar, né?”. 

Cristiano, discente também citado, tinha a seguinte opinião: 
“é muita enrolação, a sorte é que em termos de avaliação ele é a 
maior limpeza”. Outro discente, Ícaro, 34 anos, doutorando de outra 
instituição, matriculado no ajuste, só foi visto nas aulas três vezes. 
Ele mencionou que, por intermédio de um colega, foi instruído a 
fazer a disciplina com Júlio. Perguntado por que motivo, e se ele 
achava um bom negócio o que fizera, ele disse: “é verdade que é só 
entregar um trabalho e ainda sai no Lattes como livro? Pois é, sem 
estresse, maior limpeza. Me matriculei no ajuste, é a segunda aula 

que venho. Fico ali sentado, mexendo no computador e depois de 

um tempinho vou embora”. 
Ao final da disciplina, todos tiraram nota 10,0, e o livro foi 

editado um ano depois. Apenas três discentes não publicaram no 
“livro do Júlio”, e alguns de outros semestres foram incluídos. 
Apesar de semelhantes em relação à não avaliação dos trabalhos 
finais, José tinha um discurso claramente contrário ao que Júlio 
naturalizou como avaliação-publicação-pagamento-nota da 
disciplina. Publicação e pesquisa, evidentemente não tinham 
qualquer relação. 

 

3.3 Jamile e a questão da negligência 
 

A disciplina C, da professora Jamile, foi observada no 
semestre Outono. Ela era obrigatória aos não pedagogos, e 
comumente é oferecida nos dois semestres, dada a quantidade de 
graduados em licenciaturas e de bacharéis que o PAE abriga. Logo 

de início percebemos algo que a disciplina sofreu e que a diferenciou 
das outras duas: houve muita descontinuidade por conta da 
ausência da docente por motivos de saúde, dela e de membros de 
sua família. Entretanto, como nosso foco é a ação conjunta das 
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disciplinas obrigatórias de um programa e o tratamento que nelas é 
dado ao aprofundamento das teorias e reforço da habilidade do 

pensamento, investigação e escrita, a disciplina foi observada, 
mesmo com os problemas mencionados. 

Ao contrário de José e Júlio, Jamile escolheu como forma de 
exposição dos conteúdos a distribuição de livros entre os discentes 

para apresentação de seminários. Os trabalhos deveriam servir de 
substrato para o preenchimento de um “quadro-resumo”, uma 
espécie de síntese de cada apresentação. Além dos trabalhos orais e 
do quadro-resumo, seria entregue um memorial sobre como a 
disciplina e cada uma das teorias auxiliou na pesquisa de cada um. 

Mesmo antes de iniciar a disciplina, já havia críticos sobre a 
metodologia utilizada. Rodrigues, um discente de 38 anos, com 

licenciatura em História, professor da rede básica de ensino, 
cochichou: “o bom e velho seminário”. Ler livros e apresentar aos 
colegas não era em si uma ação avaliativa ruim, a ponto de ser 
ironizada antes mesmo de seu início. Mas Rodrigues estava expondo 
o que empiricamente presenciou ao longo de sua graduação e 
especialização: algumas vezes os seminários são utilizados como 
meio avaliativo, mas não são acompanhados pelos professores de 
maneira a construir um ambiente em que a leitura dos livros sirva 
como mecanismo de discussões abalizadas entre docentes e 
discentes. Mas como vimos, o que Rodrigues estava ironizando 
como “bom e velho seminário” (uma possível negligência avaliativa 
ou “enrolação”) não é um símbolo de negligência de cobrança 

apenas deste tipo de avaliação naquele lócus, ao contrário, a prática 
negligente estava presente em outros formatos de avaliação e em 
outros níveis de ensino. 

Mas Rodrigues não apontou o seminário como “enrolação” 

sozinho. Cristiano, discente presente nas três disciplinas 
observadas, disse, após a apresentação da professora, que “esta aí 
tem cara que enrola”. Assim como Rodrigues, antes de iniciar o 
processo de leitura e avaliação, já estava julgado o que seria a 
disciplina. 



44 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
Infelizmente para todos os envolvidos, a professora estava 

com problemas de saúde, o que fez com que houvesse 
descontinuidade na apresentação dos seminários. Ademais, durante 
as apresentações, a mesma não prestava a devida atenção, como 
previram os dois sujeitos citados. Mas algo chamou a atenção: os 
discentes também não se importavam com as apresentações dos 
colegas. Houve, de uma maneira geral, um grande abandono da 
disciplina, com a docente, inclusive, várias vezes dormindo durante 
as apresentações e os discentes conversando ou desenhando em 
seus cadernos. 

Alencar, formado em Direito e Psicologia, doutorando, 
mostrava-se sempre avesso àquele momento “obrigatório” para os 
não pedagogos. Ele sentava perto de uma amiga e fazia gestos de 

descontentamento, sempre levava livro auxiliar para ler durante a 

aula e, quando a apresentação lhe despertava atenção, fechava o 
livro e participava, mostrando que estava sempre em dia com as 
leituras propostas. Sobre a disciplina, ele disse: “Acho tudo isso um 
absurdo! Ninguém gosta de vir, ela se atrasa, não tem respeito pela 
gente... me sinto um retardado em ter que vir pra cá toda semana. 
Tem hora que fico revoltado”. 

A professora precisou se afastar por algumas semanas. Duas 
vezes foi substituída por colegas. Uma das substitutas demonstrou 
que conhecia bastante o tema e estava preparada para o seu ensino. 
Ouviu, atenta, a apresentação, fez intervenções ao longo dela e 

indicou outras leituras sobre o tema. Na saída, Marcelo, mestrando 
de 24 anos, avaliou: “primeira aula da disciplina”. 

A ausência prolongada da docente fez com que vários temas 
precisassem ser apresentados nos poucos encontros restantes. Isso 
afligiu os discentes, que queriam saber como seria a avaliação em 
tais circunstâncias. No rearranjo feito pela professora, no último dia 

da disciplina, três grupos iriam se apresentar. Ao todo, eram oito 
alunos que não tinham apresentado. 

Ao final, a imagem da disciplina abandonada tanto pela 
professora como pelos alunos era consonante com as conversas dos 
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discentes fora das vistas da professora. Havia repreensões 
recorrentes contra a docente, mas sempre na ausência da mesma. 

Não houve uma chamada da turma para uma conversa com a 
professora, tampouco foi explicitada indignação em sua frente, ao 
contrário, as piadas eram de corredor, cantina, bilhetes. Mas isso 
também ocorreu em relação a José e Júlio, tendo, discentes e 

docentes, cumplicidade na prática de avaliação e cobrança. Um dos 
símbolos disso foi a confecção do quadro-resumo pedido por Jamile. 
Os estudantes enviavam por correio eletrônico, após a própria 
apresentação, a parte do “quadro” conferida ao seu seminário. 

Foi pedido, pela professora, que fossem enviados memoriais 
e quadros-resumo por e-mail. Após mais de um mês do prazo final 
para o envio destes, a docente enviou um e-mail coletivo, em que fez 

uma avaliação geral dos discentes. Em parte da mensagem, ela disse: 
 
Não fiquei muito satisfeita com a redação do trabalho, do grupo 

como um todo. E, me senti responsável por um retorno, que não 
vou fazer individual, porque comecei a escrever tanto, que vi que 
não iria concluir a tempo de dar as notas. Alguns alunos 

escreveram um texto que não se caracteriza com o que eu havia 
pedido. A estes dei a chance de reformular, ou completar. Outros 
fizeram apenas um resumo das teorias, sem sequer dizer de que se 

tratava o trabalho, mas fizeram um bom esforço. Outros ainda 
nem tanto, muita transcrição. Alguns, não passaram por todas 

as teorias. Estou falando, em média, no geral da turma, mas é 
importante destacar que houve trabalhos excelentes. (grifo nosso) 
 

 É importante salientar que uma disciplina obrigatória para 
não pedagogos em um programa de pós-graduação em educação 
não poderia ter final mais emblemático, mais “Pedagogia”. A 
avaliação foi coletiva e extremamente vaga. Generalizações 
expressando descontentamento com “alguns”, mas satisfação com 
“outros”. Quem, onde, ou como erraram ou acertaram os alunos? 

Em outro trecho da mensagem, a docente atribuiu à grande 
presença de mestrandos, ainda não familiarizados com a prática 
acadêmica, a baixa qualidade dos trabalhos. Apenas um discente 



46 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
reagiu, respondendo, também publicamente, à mensagem da 

professora. Como argumentos, o estudante utilizou: a) 
insensibilidade ao depositar na presença de mestrandos o “fracasso” 
dos trabalhos; b) “fracassada” foi a disciplina, com desmotivação da 
professora e dos estudantes, bem como aulas muito quebradas, 
descontínuas; c) falta de autocrítica mais profunda da docente. 
Nenhum dos colegas estudantes apoiou a ação publicamente, mas 
sim nos corredores, e-mails privados ou mensagens de telefone. 

 
4. Habitus e escrita  

 
O treinamento da escrita acadêmica é parte fundamental da 

formação do pós-graduando, pesquisador ou professor de ensino 

superior. Não é, porém, algo valorizado no PAE, que, talvez, em 

geral, nem se dê conta da importância dessa habilidade. É óbvio que 
a negligência com a escrita não começa e termina nisto, como vimos 
no caso das Coletâneas de Júlio. Ou seja, a negligência com a escrita 
revela uma negligência e um desconhecimento do próprio habitus 
acadêmico. Mas não é um problema individual de um ou outro 
professor, é um problema institucional. A escolha de docentes que 
não valorizam sequer a própria docência é uma indicação disto. Uma 
das professoras que lecionam a disciplina B, que cursei com o 
professor Júlio, tem fama de ser rigorosa na correção dos trabalhos 
e, por conta disso, é “malvista” por muitos alunos. Ela não é 

“limpeza”, pois devolve os trabalhos corrigidos e aponta os erros de 
compreensão e escrita, muitas vezes pedindo para serem reescritos. 

Observamos, com Douglas (2007, p. 31), que as instituições 
não são formadas por um núcleo pensante que toma decisões 
racionais em uma única direção. As instituições são difusas, muitas 
vezes reagindo às demandas mediante acordos também imediatos, 

que, muitas vezes, conferem a elas um caráter. Dependente da 
cognição e analogia, continua a autora, “a instituição segue àquilo 
que é compreensível aos seus membros”. Daí o sentido da 
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transformação da professora exigente em “minoria”, indiretamente 
condenando a sua prática. 

Muitos sujeitos reproduzem o discurso da perversidade 
produtivista imposta pela CAPES, mas a praticam domesticamente, 
caseiramente. De um modo que ameaça o status e o sentido da 
ciência no país, confunde-se produtividade acadêmica com disfarces 

de produtividade, encenação de produtividade (BESERRA, 2014). 
Publicações sem base em pesquisa, apenas para preencher currículo 
e encurtar etapas no caminho do doutorado, no caso dos alunos, de 
quem se exige dois artigos para a progressão automática para o 
doutorado. Publicações que se tornam a moeda de um comércio 
local, intestino, endógeno (BESERRA, 2014). 

A crítica à CAPES e à indução produtivista, quando 

observada pelo crivo da antropologia e do estudo etnográfico, 
apareceu como cortina de fumaça para encobrir a encenação 
acadêmica, produzindo o que chamamos aqui de “produtivismo 
caseiro”. Este é uma forma de manter as nomenclaturas do centro 
(produção, qualis, Lattes), mas com especificidades locais: 
produções para o PAE aparecer como produtivo, mas não sem fazer 
críticas ao modelo produtivista, performaticamente criticado, 
reproduzido na ação cotidiana em alguns nichos. 

Com a entrada de mais de 100 alunos por ano, seria 
necessária uma maior clareza sobre a necessidade da produção 
científica e sua publicação, mas também o engajamento de um 
trabalho conjunto do colegiado de professores na formação para a 

pesquisa e escrita científicas. 
Compreender que os discentes têm que ser formados 

(ensinados, corrigidos etc.) apenas pelos seus orientadores, nos 
casos em que estes se preocupam com isto, é desvirtuar a essência 

de ser de um programa de pós-graduação. Os orientadores 
considerados “exigentes” trabalham na direção de formar cada 
discente; de apresentá-lo e acompanhar seus passos no caminho da 
produção de um pesquisador que, como mostra Bourdieu (1989, p. 
24) não é um caminho fácil, embora não precise também ser 



48 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
desagradável. Em todo caso, o bom pesquisador é fruto do trabalho 

de vários professores, em que a ação de um reforça a dos outros, e 
assim por diante. Quando apenas alguns orientadores formam com 
o rigor exigido pela pesquisa científica, o seu trabalho é como o de 
Sísifo. Um orientador que tem 12 alunos, dentre os quais, vários com 
temas diferentes, não tem condições efetivas de realizar bem o seu 
trabalho, e a naturalização desta forma de trabalhar por docentes e 
discentes é danosa, e não resta dúvida que é um dos motivos da nota 
“3” recebida, mesmo que retificada para “4”. 

Dois discentes que cursaram as disciplinas A, B, e C, nos 
mesmos semestres, foram perguntados sobre como eles encararam 
o desafio da produção intelectual nas disciplinas e como isso 
influenciou no desenvolvimento de habilidades para a escrita 

acadêmica. Rodrigo, 31 anos, que progrediu automaticamente para 

o doutorado, respondeu: 
 
Todas as disciplinas obrigatórias em que participei, um artigo foi 
solicitado como avaliação. Nenhum desses artigos retornaram as 

minhas mãos. Esses artigos em nada contribuíram para a escrita 
da dissertação. Os professores não explicaram com clareza e 
objetividade as notas atribuídas para esses textos. Portanto, sobre 

a análise textual das disciplinas obrigatórias do PEE, considero que 
o processo foi deformativo. Não encorajou a escrever mais, não 

possibilitou a curiosidade epistemológica. Não possibilitou a 
interpretação e análise das referências trabalhadas e novamente 
não conseguiu relacionar com o objeto que estava pesquisando. O 

máximo que recebi foi um e-mail de um docente, alertando que 
meu texto não se enquadrava na proposta de trabalho dele, mas 
não explicou qual era. Por esse motivo, não considero uma 

correção textual. Sinto que já existe um vício no estudante de PEE. 
Fazer um artigo aligeirado e entregar no final da disciplina como 

um critério de aprovação. Não observo um cuidado em fazer um 
texto que possa ser utilizado como capítulo da Dissertação ou Tese. 
Utilizar o texto para publicar em uma revista, ou, enviar para 

eventos.   
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A afirmação de Cristiano leva-nos a refletir que, por não 
precisar se submeter às exigências contínuas de correção e ao 

processo de transformação que a escrita científica exige, pode-se 
deformar o discente, que pensa ser escritor, pois tirou notas altas 
nas disciplinas, mas jamais foi avaliado pelos seus professores, 
muitas vezes, sequer foi lido por eles. O que significa permitir que 

um professor faça parte do corpo docente de um programa de pós-
graduação sem que ele jamais tenha publicado um artigo em 
periódico científico? 

Outra discente, Gabriela, 32 anos, jornalista: 
 
Tinha grandes (boas) expectativas em relação às disciplinas-chave 
do curso, como C e A, porém estas foram um fracasso. Além do 

mal direcionamento das disciplinas feito pelos professores no 
decorrer de todo o semestre, ainda não tive o retorno quanto à 

correção dos trabalhos enviados. Porém, para mim, o “não-
retorno” foi apenas um dos grandes erros dos docentes, já que a 
própria atividade de avaliação proposta não instigou o meu 

interesse e a vontade de fazê-la. Então, refletindo sobre isso agora, 
acho que a resposta dessa avaliação seria, como foi (lançamento 
das notas), indiferente, porque durante todo o processo não 

percebi grandes contribuições da proposta da atividade para o meu 
aprendizado. Porém, eu destaco as disciplinas D e E. Na primeira, 
os alunos leram em sala de aula os trabalhos finais. Esse momento 

foi importante para a troca de experiências e para saber como o 
outro estava construindo o objeto de pesquisa. Foi bem 

interessante. Na disciplina E, o professor dividiu o horário da 
turma para atender individualmente cada aluno e fazer uma 
leitura com mais atenção do trabalho final. Estas são metodologias 

que agregam à formação. Nessa altura (no mestrado), lançar notas 
e achar que fez avaliação não me quer dizer nada e não acrescenta 
em nada no meu aprendizado.   

 

Jornalista, Gabriela precisou cursar disciplinas da grade 

obrigatória de um curso que conferirá a ela o título de Mestra em 
Educação. Ela, porém, não considera que aprendeu o suficiente 
porque o descaso dos professores com as aulas e a avaliação 
negligente não permitiram que acrescentasse tudo que acha que 
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deveria ter aprendido. Porém, ela nos mostra que nem tudo é 

descaso e negligência: há disciplinas em que os professores se 
preocupam com a formação, efetivamente, com aulas que permitem 
o aprendizado efetivo, acompanhamento da leitura dos alunos 
através de fichamentos ou resenhas e leitura e avaliação dos 
trabalhos finais.  
 
Considerações finais 

 
O trabalho de campo é algo transformador e perigoso, como 

afirma Peirano (1995). Uma das tentativas de ligar sala de aula com 
observação etnográfica, colonialismo e performance acadêmica e o 
fenômeno do produtivismo científico (debate consolidado no 

campo) foi a de expor, dentre outras questões, a necessidade de mais 

pesquisas etnográficas no ensino superior. 
Na tentativa de se mostrarem oponentes, nos discursos, às 

ações da CAPES, muitos sujeitos não apenas a reafirmam, mas se 
transformaram nos representantes dessas ações em âmbito local, 
deixando claro que a nota baixa no quesito produção intelectual por 
mais de 15 anos não foi perseguição a uma instituição ou algo 
parecido. Muito mais do que isso, é um atestado público de uma 
imitação malfeita, utilizando-se do poder conferido pela academia e, 
não obstante, financiado pela população em geral. A utilização, por 
fim, dos títulos (doutor, mestre) por docentes e discentes e a entrada 

destes no jogo social do “produtivismo caseiro” mostra, como 
afirmou Bourdieu (2013, p. 42) que “poucos ambientes favorecem 
tanta liberdade e mesmo tanto suporte institucional aos jogos da 
dissimulação de si mesmo e a defasagem entre a representação 
vivida e a verdade da posição ocupada no campo ou no espaço 
social”. 

Ao desvelar um jogo social, não se faz desinteressadamente, 
logo, nossa objetivação é que fiquem mais claras as regras aos 
componentes do mundo acadêmico, que não é barato para a 
sociedade, e que se privilegie uma formação mais rigorosa, ciente da 
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necessidade de alcançar os padrões estabelecidos por cientistas e 
fora da vitimização que certos ambientes produzem diante das 

cobranças necessárias. E, como diz Santos (2011), quando se tenta 
utilizar nomenclaturas e processos do centro, mas dando uma 
“cara” local, muitas vezes além de não fazer o que o centro pede, vê-
se que a tentativa de criação do “novo” atende apenas a interesses 

políticos, imediatos e pessoais. Bastante distantes do interesse 
público dessas instituições. 
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O professor e a etnografia: 

o complexo exercício de estranhar o familiar 
 

Wellington de Brito Silva1 
 
Um ser real, por mais profundamente que simpatizemos com ele, 

em grande parte só o percebemos através dos sentidos, isto é, 
permanece opaco para nós, oferece um peso morto que nossa 

sensibilidade não consegue erguer. 
 
MARCEL PROUST. Em busca do tempo perdido. 

 

Introdução 
 
O presente trabalho é um exercício de escrita etnográfica 

que procura discutir duas necessidades do fazer antropológico em 
pesquisas realizadas no campo da Educação, situadas dentro da 
perspectiva do distanciamento definida por Da Matta (1975): 
transformar o “exótico em familiar e o familiar em exótico”. No caso 
descrito aqui, o “familiar” está representado pela minha condição de 

docente e a presumida familiaridade com a cultura escolar que (para 
o bem ou para o mal) tem potencial incidência na construção dos 
objetos de pesquisa no campo da educação, em especial no 

                                            
1 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Mestre em Educação pela 
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. Professor da rede pública de ensino básico no Estado de 

Pernambuco. Email: wbs_01@oi.com.br. Este capítulo é fruto da pesquisa de doutorado, em 

andamento, orientada pela professora Bernadete Beserra, a quem agradeço pela dedicação. Agradeço 

também às contribuições advindas do Grupo de Pesquisa Antropologia da Educação Superior, 
Políticas Públicas Educacionais e Escola. Finalmente, agradeço aos organizadores desta coletânea, 

Bernadete Beserra, Alcides Gussi e Yuri Sales, cujos comentários auxiliaram no aprimoramento deste 

capítulo. 

mailto:wbs_01@oi.com.br
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desenvolvimento de etnografias escolares. Quanto ao “exótico”, ele 

estará aqui representado pela minha condição de pesquisador que 
se aproxima do campo teórico da Antropologia na tentativa de 
entender o significado que os antropólogos dão ao fazer etnográfico, 
compreensão fundamental para a realização de uma etnografia 
escolar que supere as limitações do seu uso como apenas um método 
de pesquisa. Além disso, tentarei descrever o processo de construção 
da minha relação com os sujeitos da pesquisa e as diversas 
dimensões de reflexividade que esta interação envolveu durante as 
minhas primeiras incursões na escola de Campo Alegre2 para a 
pesquisa do doutorado. 

Este breve texto visa compartilhar os exercícios que realizei 
com o intuito de “ser afetado” pelas situações vivenciadas no campo, 

condição imprescindível para o desenraizamento do professor-

etnógrafo3. Por conseguinte, visa suscitar reflexões sobre a 
construção do olhar antropológico do professor através da 
etnografia, delineando seus limites e potencialidades para a 
formação docente. Lanço mão de “cenas” onde a minha voz e a dos 
nativos aparecem em paralelo construindo o texto, a partir do 
reconhecimento que os textos antropológicos são “interpretações de 
segunda ou terceira mão” (GEERTZ, 1989, p.25).  

 
1. Exercitando os sentidos: observando e descrevendo 

 

A estrada levemente sinuosa que me levou a comunidade de 
Campo Alegre não deixava dúvidas de que eu estava numa paisagem 
agreste com seu relevo ondulado, seus morros esverdeados cujo 

                                            
2 Este texto é resultado de um experimento de etnografia curta realizado numa escola de tempo semi-
integral do interior de Pernambuco durante o segundo semestre de 2015. A identificação da escola e 

de todos os sujeitos envolvidos na pesquisa foi substituída por pseudônimos, garantindo-lhes o 

anonimato. 

3 O termo “professor-etnógrafo” é utilizado aqui estritamente para delimitar o uso da Etnografia na 

Educação e discuti-lo neste campo, visando enfatizar a problemática específica inerente às pesquisas 

de professores que utilizam esta abordagem. 
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gradiente de cores varia de acordo com as chuvas vindas do litoral, 
trazendo a umidade tão esperada pelos camponeses que vivem da 

agricultura de subsistência. As pequenas propriedades rurais e as 
roças de milho e feijão ladeavam o caminho que, no inverno, pintava 
as margens da estrada com um verde intenso, mas que no verão 
deixava transparecer o solo argiloso e a grama ressecada pelos 

constantes dias ensolarados.  
À medida que me aproximava de Campo Alegre, um cheiro 

de castanha de caju tostada fresquinha entrava pela janela do carro. 
Eram pequenas barracas que ladeavam a estrada onde mulheres e 
homens de pele castigada pelo sol disputavam a freguesia que 
passava, especialmente pela manhã, quando o fluxo de veículos era 
maior devido à migração pendular que ocorre entre as cidades da 

região para o centro regional maior.  
Segui por uma estrada estreita entre cercas brancas que 

separavam lotes rurais, num ziguezague que culminou sem-
cerimônias numa das avenidas principais da pequena cidade de 
onde era possível avistar as pequenas lojas; as casinhas estreitas 
coladas umas nas outras e a Igreja principal com sua cor amarelo 
ocre nada discreto. Pela manhã, a cidade parecia acordar com o 
movimento das vans do transporte alternativo à procura dos 
primeiros passageiros. Ruas cheias de crianças fardadas com 
mochila nas costas acompanhadas por mulheres que deviam ser 
suas mães. Idosos que caminhavam vagarosamente enquanto 
mulheres varriam a calçada de casa ou conversavam sobre qualquer 

trivialidade enquanto os comerciantes vagarosamente começavam a 
abrir seus estabelecimentos comerciais. Na praça principal, as 
bancas de madeira repousavam encostadas umas nas outras 
esperando o próximo dia da feira. E assim, num ritmo próprio, 

despretensioso, a cidade de Campo Alegre ia despertando. 
Não demorei muito para encontrar a escola. Ela ficava bem 

situada, numa rua larga de paralelepípedos de casas grandes de 
muros ainda baixos, onde suas fachadas ficavam à mostra sem-
cerimônia. O fluxo de pessoas pelas ruas estava apenas começando. 
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Dava para ouvir a cantoria dos pássaros ao longe e sentir a brisa da 

manhã no rosto. Era uma sensação bastante agradável estar ali. Um 
estado de tranquilidade que convidava à contemplação. 

A escola já estava aberta. Seus muros baixos deixavam à 
mostra suas janelas e grades. O pátio de chão batido abrigava 
arbustos esparsos e bancos de cimento. Resolvi sentar num deles e 
começar definitivamente o meu trabalho de observação da escola. 
Não podia ser mais convidativo começar daquela forma. 

Sentado ali, fiquei esperando a chegada dos alunos que 
vagarosamente iam adentrando a escola. O silêncio era tão grande 
que eu podia ouvir o barulho do vento nas folhas dos arbustos e, por 
cima dos muros baixos da escola, ainda via aquela paisagem que me 
acompanhou pelo trajeto até a cidade. Paisagem agreste com seus 

morros de vegetação verde descortinando-se por trás das casas de 

telhados avermelhados. Em uma cidade pequena, os limites entre o 
urbano e o rural são muito tênues. É comum ver as plantações como 
pano de fundo das construções e o gado pastando nas propriedades 
que circundam a cidade. 

De longe conseguia ouvir o burburinho da chegada dos 
alunos além dos muros da escola e escutar alguns fragmentos de 
suas conversas descontraídas. Os meninos falando alto e fazendo 
comentários sobre seus times de futebol enquanto um grupo de 
meninas conversava descontraidamente sobre trivialidades da sala 
de aula e narravam episódios do dia anterior. Eu podia ouvir 

claramente os detalhes daquela conversa, pois o silêncio do 
ambiente permitia. 

De onde eu estava sentado, continuei a observar o ritmo 
vagaroso de entrada dos alunos. Não havia no semblante deles 
nenhuma preocupação quanto ao horário, se estavam atrasados. 
Não havia definitivamente nenhum alvoroço. Os alunos chegavam 

sozinhos ou em pequenos grupos. Naquela calmaria, tive tempo 
para observar no muro interno da escola uma pintura de peixes e 
borboletas coloridos e uma frase pintada que dizia: “ABRA A MENTE 
PARA OS ESTUDOS”.  
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Os alunos adentravam a escola por meio de uma única 
entrada frontal estreita gradeada.  De repente, a campainha tocou 

estridentemente, avisando o fechamento dos portões. Junto com os 
alunos retardatários, entrei por um corredor central que conectava 
todas as dependências da escola. A secretaria, a sala de professores, 
as salas de aula, a biblioteca e um pequeno pátio onde também ficava 

a cozinha. Todos bem próximos e acessíveis a uma curta caminhada. 
No meio da construção, a quadra sem cobertura se destacava, 
separada dos corredores apenas pelas telas de proteção. 

Pelos corredores pouco iluminados, via os cartazes pregados 
nas paredes dos trabalhos realizados pelos alunos. As meninas 
sentadas nos batentes existentes entre as colunas que sustentavam 
o telhado conversando despreocupadamente, enquanto os meninos 

trocavam passes de futebol no espaço estreito do corredor. Um 
telefone público desgastado mais pelo tempo do que pelo seu uso, 
encontrava-se ironicamente instalado sobre uma grande lixeira. No 
mesmo corredor havia uma grande cuba de alumínio com várias 
torneiras instaladas para os alunos lavarem as mãos antes das 
refeições, juntamente com dois espelhos e um grande bebedouro. 
Durante o tempo que fiquei ali, poucos alunos lavaram as mãos, mas 
muitos se olhavam nos espelhos antes de se dirigirem para tomar 
água. 

Mesmo depois do toque de entrada, o movimento era 
intenso nos corredores. Havia muito burburinho e circulação 
intensa dos alunos. Risos e troca de saudações, abraços e 

demonstrações de empatia diversas.  Grupos em frente às salas de 
aula conversavam descontraídos à espera da chegada dos 
professores. Alguns meninos chegavam com seus capacetes 
pendurados no braço, evidenciando a popularização do uso de 

motocicletas no interior. Apesar de um aviso destacado na parede 
do corredor alertar: “é vedado entrar sem farda e usar duas 
camisetas” (os dois primeiros pontos de uma lista de proibições com 
onze itens impressos num banner e bem visível no pátio da escola), 
a atitude dos alunos perante essa proibição era de indiferença. A 
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farda em nenhum momento configurava uma homogeneidade na 

forma como os alunos se apresentavam. Muitos deles vestiam 
camisetas com símbolos cristãos estampados ou camisas de times 
de futebol. E quando a farda aparecia, dividia o espaço com os bonés 
coloridos, os fones de ouvido e os celulares à mão; os vários modelos 
de tênis e sandálias, calças coloridas e jeans diversos. Algumas 
meninas vestiam calças de malha justas e maquiagem. Os meninos 
com cabelos arrumados e cortados na última moda. Uns ostentavam 
acessórios como correntes, pulseiras e brincos. As marcas de 
multinacionais conhecidas adornavam bolsas, calçados e até os 
copos trazidos de casa pelos alunos. Meninas de saias jeans nos 
joelhos e crucifixos de madeira destacados pendurados no pescoço. 
Definitivamente, se a farda pretendia ser um elemento de 

homogeneização dos alunos, essa intenção não se efetivava. Cabe 

salientar ainda que esta farda era parte de um kit distribuído pelo 
governo. Nela, estavam bem estampados o brasão e faixas com as 
cores da bandeira do Estado de Pernambuco e uma frase em 
destaque: Rede estadual. 

Em muitos momentos, vi alunos com a farda escondida por 
baixo de outra camisa, penduradas nos ombros ou enroladas no 
antebraço. De súbito surgiram, nos corredores, os professores que 
podiam ser facilmente reconhecidos não só pelos instrumentos do 
oficio da docência que carregavam, mas pelo impacto que causavam 
nos alunos que os seguiam à medida que avançavam para suas salas 

de aula. 
 

1.1 Desnaturalizando o olhar de professor 
 

A cena anteriormente descrita foi baseada nos primeiros 
diários de campo que produzi sobre a escola. Na oportunidade 

pretendia realizar uma descrição minuciosa que mobilizasse todos 
os meus sentidos, ao mesmo tempo em que começava a pôr em 
prática o exercício de estranhamento do ambiente escolar a que me 
propus. Dois sentimentos me tomaram naquela ocasião: 
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primeiramente uma sensação de insegurança enorme, pois não 
tinha absoluta certeza por onde começar as observações. Além disso, 

carregava o receio de que a familiaridade com o espaço escolar 
viciaria minhas primeiras anotações com prejulgamentos que 
culminariam em conclusões precipitadas sobre o campo e os 
indivíduos observados. Como ser capaz de me surpreender com um 

contexto que me era muito familiar? Uma das maiores dificuldades 
que enfrentei neste sentido foi a de me manter com a atenção 
dirigida para situações consideradas “óbvias” para o meu senso 
comum de professor. Neste sentido, as primeiras inserções no 
campo podem ser consideradas angustiantes visto que não se sabe 
ao certo para onde dirigir o nosso olhar, pois o ambiente escolar 
encontra-se tão naturalizado que simplesmente o professor-

etnógrafo não consegue estranhá-lo. 
Neste momento, é indispensável desenvolver o que é 

fundamental na formação antropológica: o exercício do 
estranhamento que, de certa forma, exigirá do professor-etnógrafo 
uma disposição considerável para o exercício da alteridade4. Para 
Laplatine (2012, p. 21) o exercício da alteridade nos faz perceber que 
“aquilo que tomávamos por natural em nós mesmos é, de fato, 
cultural” e só aí nos damos conta do quanto é problemático o que se 
apresentava para nós como incontestável, pois nos tornamos 
incapazes de enxergar aspectos relevantes de nossa própria cultura. 
E passamos então a nos observar e a perceber que o nosso olhar 
sobre as coisas é só mais um dentre tantos.  

Enquanto o exercício do estranhamento parecia impossível 
depois de várias idas à escola e várias páginas de diário de campo, 

                                            
4 O conceito de alteridade pode ser entendido como o estudo das diferenças e o estudo do outro, pois 
o ser humano só pode existir, na sua forma individual, a partir do momento em que interage ou cria 

relações de dependência com os demais. O contato entre os homens não deve ser marcado pela 

tentativa de exercer a supremacia de uma cultura sobre a outra, mas pela capacidade de estabelecer 

diálogos a partir das diferenças existentes, onde a alteridade significa a capacidade de se colocar no 
lugar do outro. Além disso, a abordagem antropológica, “quaisquer que sejam suas opções teóricas, 

provém de uma ruptura inicial em relação a qualquer modo de conhecimento abstrato e 

especulativo”. (LAPLANTINE, p. 149). 
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não era incomum a euforia dos primeiros dias dar lugar ao 

desânimo, pois a rotina da escola se apresentava para mim como 
uma repetição de práticas regidas pelo toque da campainha 
estridente. Além disso, a aproximação com os alunos e professores 
não ocorrera tão rapidamente e o acesso a certas dependências da 
escola ainda era restrito para mim. 

No início do trabalho de campo, a tendência de tratar os 
dados coletados lembra em muito o que Malinowski (1961, p. 21) 
definiu de “frivolidade arrogante” referindo-se aos seus primeiros 
dias nas ilhas do Pacífico Ocidental. Isso decorre da negligência de 
um dos princípios etnográficos elaborados pelo próprio Malinowski 
e que o professor-etnógrafo não pode desprezar: que todo 
investigador deve guiar-se por objetivos verdadeiramente científicos 

sem desprezar o quanto de esforço e problemas isso irá lhe custar. 

Para Oliveira (2000, p.19) o “olhar etnográfico” não deve ser 
ingênuo, mas devidamente sensibilizado pela teoria e isto implica 
numa construção prévia do objeto.  

Percebi, então, o quanto era urgente aprofundar os aspectos 
teóricos da pesquisa etnográfica e, enquanto não o fizesse, 
dificilmente conseguiria superar o desafio do estranhar o familiar. 
Dedicar tempo para uma mínima construção teórica do objeto antes 
da inserção no campo não pode ser uma etapa desconsiderada pelo 
professor-etnógrafo e nela uma imersão de leitura de textos 
etnográficos se faz necessária, não para construir hipóteses sólidas, 

mas para direcionar o olhar, refiná-lo com a teoria disponível. Além 
disso, uma compreensão mínima do uso da etnografia pelos 
antropólogos ajudará a ter clareza sobre as dificuldades do que esta 
forma de fazer ciência representará para um não antropólogo.  

Outro aspecto importante a considerar neste momento 
inicial da pesquisa refere-se à feitura do trabalho de campo 

antropológico. Para Oliveira (2000, p.18), o olhar e o ouvir possuem 
um “caráter constitutivo responsável pela nossa percepção e a 
escrita pelo exercício do pensamento”. Ainda para esse autor, o 
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olhar, o ouvir e o escrever não estão dissociados. Além de um olhar 
sensibilizado, é preciso saber ouvir.  

Sobre esta questão, uma dúvida me perturbava: quando 
deveria só observar e participar e quando deveria apenas descrever, 
escrever? Ou se era possível fazer as duas coisas. No decorrer do 
trabalho, fui descobrindo o quanto é desafiador o exercício da 

observação participante. Devo ressaltar a riqueza proporcionada 
pelo contato direto com os nativos que esta técnica permite, pois nos 
expõe a toda complexidade do contexto observado. No início da 
pesquisa, eu tinha uma tendência a separar estes momentos. Houve 
situações em que fiquei em completo silêncio tomando nota de tudo 
que os meus sentidos podiam captar. Já em outros, o bloco de 
anotações e a caneta eram abolidos enquanto me dedicava a 

participar de conversas com alunos e professores. Agindo dessa 
forma, percebi que ora estava assumindo uma postura 
exageradamente positivista e em outros momentos minhas 
incursões nos grupos mostravam-se superficiais e demasiado 
naturalistas. Com o desenrolar da pesquisa, percebi que os limites 
entre o observar e participar são determinados pelas circunstâncias 
e pelo grau de interação que resulta da reciprocidade estabelecida 
com o pesquisador. É uma construção de “reciprocidade de 
sentidos” (GUBER, 2011, p. 66) e é desta reciprocidade que se 
determina o que se observa e em que se participa.  

Depois de alguns dias dedicados a circulação pelos 
corredores da escola “escrevendo-descrevendo”, procurava um 

modo de me aproximar dos alunos e dos professores que fosse o 
menos invasivo possível. Há um momento na pesquisa que coletar 
informações diretamente com os nativos se faz necessário para 
entender o sentido que os mesmos dão as suas ações e isto é 

traumático, pois entre o pesquisador e os nativos sempre haverá 
uma relação de autoridade no discurso que compromete a 
comunicação. O desafio estava em construir uma verdadeira relação 
dialógica com eles a partir da observação participante. Minha 
aproximação com os alunos se deu primeiramente nos espaços 
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abertos da escola, em especial nos corredores. O acesso à sala de aula 

não foi possível no começo. E foi caminhando pelos corredores que 
fiz minha primeira observação importante: pude captar alguns 
indícios nas ações dos alunos que denotavam certo desencanto pela 
escola: 

Primeira cena- É grande a movimentação nos corredores da escola. 

Ali encontrei um grupo de sete alunos do primeiro ano na porta da 
sala conversando. Aproximei-me devagar e fiquei encostado numa 
parede observando aquela conversa. Depois de um tempo em 

silêncio tentei me inserir no grupo ao ponto de me sentir à vontade 
para fazer algumas perguntas informais que pudessem me dar 
uma noção das impressões deles sobre a escola: 

Aluna: Aqui deveria ter uma área de lazer. É muito cansativo! 
Aluno 1: Não tem o que fazer... Tem que aturar mesmo. 
(Referindo-se ao tempo extra que passava na escola) 

Aluno 2: Fora da escola eu só faço andar de skate, dormir e jogar. 
Estudar é na sorte! (risos)                                                                        

Segunda Cena- A descontração do corredor só é lentamente 
alterada com a presença dos professores que caminham em 
direção as suas salas de aula. À medida que os alunos vão 

percebendo a presença deles, os seguem num movimento quase 
automático. Mas o disciplinamento dos corpos não se estabelecia 
plenamente. Ouvi o diálogo entre dois meninos: 

Aluno I: Só entro quando tocar a outra aula! 
Aluno II: Vamos lá pra quadra! Se Antônio (o diretor) vê a gente 

no corredor vai reclamar!                                                        
                                                             Diário de campo, 11/2015. 
 

Desde o primeiro momento todos notam sua presença e com 
o passar dos dias os olhares curiosos dos alunos em sua direção 
tornam-se menos discretos. Pela forma como me olhavam, era 
nítida a curiosidade deles, mas nada que me deixasse desconfortável. 
Talvez estivessem procurando um rótulo para mim. Seria um novo 
professor? Alguém da gerência de ensino para fiscalizar a escola? 
Ficava intrigado sobre como a minha presença os afetava. Transitar 
entre os alunos no corredor (apesar ser algo corriqueiro para mim 
na condição de professor), na condição de pesquisador implicava 
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numa mudança de perspectiva significativa. O tempo que o 
professor passa nos corredores geralmente é inferior ao tempo do 

aluno. 
Nas primeiras observações percebi que ficar pelos 

corredores era a melhor forma de realizar o exercício de tornar o 
“exótico familiar” e lá pude observar uma série de comportamentos 

dos estudantes que não eram comuns na sala de aula, pois me 
pareciam ações muito mais espontâneas. Para Velho (1978, p.127), 
apesar de possuirmos certa familiaridade com os cenários e 
situações sociais do nosso cotidiano, isso não implica em afirmar que 
conhecemos os pontos de vista, a visão de mundo dos atores nem as 
regras que estão por trás de suas interações. E eu pude constatar 
isso observando com mais atenção as interações que ocorriam nos 

corredores da escola de Campo Alegre. Fazendo uma analogia 
simplista que explique os diferentes significados que aluno e o 
professor atribuem ao espaço do corredor, utilizaria a definição 
proposta por Augé de “lugar e não-lugar”5.  

 Logo nas primeiras observações, percebi que o exercício de 
estranhar o familiar poderia começar por uma maior permanência 
nos corredores da escola, pois os alunos passavam um tempo 
significativo por lá. E o faziam agindo com grande naturalidade. A 
dinâmica do corredor mudava com o avanço das horas ao longo do 
dia. As maiores movimentações ocorriam na chegada dos alunos, no 
intervalo de um toque de uma aula para outra, na hora do almoço e 
nos intervalos. A descontração e a informalidade com que eles se 

movimentavam pelos corredores lembrava realmente a 
movimentação de pessoas em uma calçada. 

Já para mim, o espaço do corredor - na condição de 
professor- estava naturalizado como um lugar de passagem, de 
                                            
5 Marc Augé (2005) define lugar como um espaço identitário, relacional e histórico. O não-lugar seria 

o seu oposto. O sentido utilizado aqui reforça a compreensão dos espaços de passagem como espaços 

de isolamento dos indivíduos. “Se a tradição antropológica ligou a questão da alteridade (ou da 
identidade) à do espaço, é porque os processos de simbolização colocados em prática pelos grupos 

sociais deviam compreender e controlar o espaço para se compreenderem e se organizarem a si 

mesmos” (AUGÉ, 1994b, p. 158). 



66 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
transição. Mas para os alunos definitivamente o corredor da escola 

é um território estratégico para a construção de sentidos e 
representações coletivas da escola. Para Bourdieu (2011, p.243), 
uma das formas pelas quais a ordem social consegue se reproduzir 
é através de ações simbólicas que se realizam através das 
“propriedades visíveis do corpo”, onde os julgamentos 
classificatórios ganham fundamentação objetiva. E foi observando o 
comportamento de meninos e meninas nos corredores da escola que 
pude identificar estes reflexos da diferenciação sexual derivados da 
realidade social: 

 

Reflexões sobre notas de campo: 
 
Terceira cena- O vai e vem era constante. Os jovens paravam e 

formavam pequenos grupos para conversar, trocavam abraços e 
saudações. As meninas costumavam passear pelos corredores de 

braços dados; sussurravam e riam com certa discrição (a não ser 
quando a tensão entre elas aumentava. Quando isso acontecia, as 
expressões no rosto se acentuavam. Então ouviam-se gritos, 

xingamentos e palavrões). Já os meninos estufavam o peito, 
abriam os braços e se exibiam falando alto. Trocavam apertos de 
mão vigorosos, empurrões, tapas nas costas e chutes. Não era 

incomum vê-los pendurando-se nas grades do corredor e 
utilizando-as como barra para flexões. As brincadeiras dos 

meninos sempre estavam acompanhadas por palavrões e muito 
contato físico. As paredes amareladas do corredor são repletas de 
rabiscos onde estão explícitas várias temáticas do universo 

adolescente, o descontentamento com a escola e questões sobre 
sexualidade que se revelam sem pudores. Se os grafismos fossem 
foco de um estudo, revelariam por si só muitas informações sobre 

como os jovens se representam e como encaram o cotidiano na 
escola. Fiquei surpreso com o teor das inscrições nas paredes. Que 

elas têm forte conotação sexual até não se revela uma grande 
surpresa. O que me impressionou foi o fato delas estarem tão 
expostas, num lugar de passagem. Como se tivessem pedindo para 

serem vistas mesmos. Acho que elas podem revelar muito sobre o 
nível de estresse e ansiedade da permanência dos jovens na escola 
o dia todo. Não é à toa que está na moda atualmente os livros de 
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colorir para adultos. Os grafismos nas paredes e seus conteúdos 

podem ser um sinal da falta de canais de comunicação e expressão 
dos alunos para com a escola, especialmente em relação a temas 
envolvendo sexualidade.  

Escritos nas paredes do corredor:  
- Eu não vou estudar não, pois já tenho tudo que preciso. 
- Façam com que eles precisem do que você tem!  

- Calado é bem calado. 
- Não faça da vida o que você faz aqui dentro. 

 
Diário de campo, novembro de 2015. 
 

2. O eu e o próximo: tentativas de observação participante  
 
Quarta cena-Aluno e professora numa conversa informal na sala 
dos professores: 

A professora sentada ouve o questionamento do aluno: 
- A senhora acha que quem passa o dia todo na escola, tá estudando 

o dia todo? 
Ela fica em silêncio. 
Quinta cena- Enquanto caminhava pelos corredores, observei um 

jovem branco, magro e de olhos claros que, curioso com a minha 
presença, não hesitou em se aproximar de mim e iniciar uma 
conversa. Dei-lhe o nome de Beto.  Um aluno do 3º ano. Sem 

timidez alguma e bastante comunicativo, ele parou ao meu lado e 
começou a falar sobre vários assuntos, conseguindo monopolizar 

minha atenção. Durante essa conversa, expôs com habilidade e 
rapidez suas expectativas com a escolha de uma futura profissão, 
descreveu seu cotidiano na fazenda em que vivia e trabalhava junto 

com a mãe, e a relação com o pai que morava em outra cidade.  
-Quero ir para Recife cursar faculdade pra morar lá com meu pai! 
Afirmava com convicção.  

Um dos desejos de Beto era seguir carreira militar. Empolgado, 
falou-me de todo o processo para engajar no exército, dos exames 
físicos, das exigências e da enorme quantidade de perguntas que 

os militares faziam aos jovens: 
- Eles repetem muito as perguntas. Eles perguntam se você é 

paciente, se você é gay. “Eles perguntam isso várias vezes.” 
Salientou. 
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Ficamos conversando por bastante tempo. Não tive como naquele 
momento ligar o gravador, nem achei que era oportuno. Fiquei a 

indagar o porquê daquele jovem se aproximar de uma pessoa que 
mal conhecia e falar tão abertamente sobre sua vida, expectativas 
e desejos. Por outro lado, percebi que talvez ele estivesse me 

avaliando também. Uma sondagem quem sabe. Continuamos a 
conversa por mais alguns minutos e de repente ele falou que tinha 

que voltar para a sala de aula, seguindo apressado. 
Quando retornei outro dia para fazer observações, encontrei-o 
novamente circulando pelos corredores com sua camisa de um 

popular time de futebol. Continuamos a conversa do outro dia. Ele 
me falou dos professores que gostava e das aulas que considerava 
chatas e por fim perguntou: 

- O senhor vai ficar muito tempo aqui? 
- Acredito que sim. Respondi. 
- Ah... O senhor conhece a ...? (referindo-se a uma universidade 

local que preferi ocultar o nome) 
- Sim, claro. Por quê? 

Porque lá os portões são todos abertos. Só fica quem quer estudar. 
A escola deveria ser assim!  
Fiquei em silêncio por rápidos segundos. Nesse intervalo de tempo 

a campainha tocou para a próxima aula.  
- Agora tenho que ir. Vai ter professor na sala! Disse-me já se 
despedindo com um aperto de mão e um sorriso.  

Depois, numa conversa com uma professora, comentei sobre Beto. 
Ele foi rotulado por ela como um aluno indisciplinado, preguiçoso 

e que não gostava de estudar.  
- Ele devia ir pra sala ao invés de ficar pelos corredores, 
argumentou. 

 
                             Relato de campo, novembro de 2015. 
 

Utilizando como exemplo a situação acima, no contato com 
o outro que lhe parece familiar (neste caso o eu-professor e o Beto-
aluno), o fato de compartilharmos da mesma sociedade, ou da 
mesma cultura escolar, nos tornava realmente próximos? Talvez 
fôssemos mais estranhos um do outro do que imaginávamos. Essa 
situação me remete a uma discussão sobre as diversas maneiras com 
as quais podemos nos relacionar com os sujeitos que são o objeto da 
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pesquisa. Partindo do princípio que não conhecemos o objeto 
diretamente, mas que possuímos apenas o conhecimento baseado 

na representação da relação com este objeto, supõe-se que o único 
conhecimento possível estaria sujeito a esta relação, mas aí 
estaríamos ignorando as diversas dimensões de reflexividade nela 
envolvida. 

Neste caso em particular, estavam em jogo a minha 
reflexividade como membro de uma determinada sociedade, a outra 
como professor-pesquisador e a reflexividade dos sujeitos 
estudados. Perceber como se dava o intercâmbio entre esses 
diversos tipos de reflexividade durante a realização da pesquisa 
tornou-se primordial para que eu pudesse entender as diversas 
formas de interação e possibilidades de coletar dados no campo e, 

na condição de professor-pesquisador, não queria assumir a posição 
de “observador estranho”, mas tentar realizar a aproximação como 
o estranho “sem lhe retirar nada de sua estranheza.” (BOURDIEU, 
p. 242). Isso implica em refletir sobre a forma como nos 
relacionamos com o objeto da pesquisa já que, nas palavras de 
Peirano (2008, p. 3) “a personalidade do investigador e sua 
experiência pessoal não podem ser eliminadas do trabalho 
etnográfico”. Este exercício de colocar a prática da pesquisa como 
objeto de observação me ajudou a compreender melhor como as 
situações observadas no campo me afetavam e acabavam por 
interferir nos modos como interpretava os dados coletados. Para 
Bourdieu (2011, p. 241) “na compreensão da prática como um objeto 

que, colocado diante do observador como um corpo estranho, 
permite ao pesquisador tornar-se sujeito teórico da prática dos 
outros ou da sua própria”. 

Durante esta experiência, o exercício de “estranhar o 

familiar” forçou-me a fazer um esforço de reinterpretação da cultura 
escolar pela perspectiva dos alunos. Se o olhar antropológico 
prescinde um interesse verdadeiro pelo “outro”, ao me deparar com 
um contexto de interação com os alunos em condições distintas da 
rotina de sala de aula, acabei por descobrir novas possiblidades de 
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enxergar a cultura da escola por um ângulo menos 

“professorcêntrico”.  Além disso, a experiência etnográfica que visa 
realizar a “exotização da escola, nos faz enxergar de outra maneira 
aquilo que não tem mais segredos por ter-se tornado tão familiar, 
muito bem envolvido em mistérios conhecidos e compartilhados por 
alguns, mas, estrategicamente, escondidos de todos.” (BESERRA; 
LAVERGNE 2015, p. 21). 

As perspectivas permitidas pelo exercício etnográfico 
colocam o professor-etnógrafo numa condição de reflexividade 
conduzida por um deslocamento que ocorre numa dupla direção: da 
condição de docência para a condição de pesquisador e do estranhar 
a cultura escolar para uma maior aproximação com os contextos e 
representações dos sujeitos naturalizados dessa própria cultura 

escolar. Ambos ocorrendo simultaneamente. Este processo, por seu 

caráter positivamente desestabilizador, pode trazer contribuições 
significativas para uma formação docente que leve em consideração 
uma sensibilização da ação para o convívio com as diferenças 
presentes na escola, além de aproximar o professor de situações 
comuns ao cotidiano da escola pública brasileira e que muitas vezes 
passam a ser naturalizadas, abrindo possibilidades para se elaborar 
o exercício de se estar no “lugar do outro” e captar as representações 
que os alunos fazem da escola e como são tratados por ela: 

 
Sexta cena- As horas foram passando até chegar o horário do 

almoço. Só que agora todos os alunos eram liberados e preenchiam 
todos os espaços do estreito corredor. Havia também uma intensa 
aglomeração no pátio. Definitivamente a quantidade de mesas e 

assentos eram insuficientes para todos sentarem. Os que 
chegavam primeiro ocupavam as mesas e bancos do pátio. Além 
disso se formava uma fila imensa que ia passando em frente a uma 

abertura gradeada da cozinha onde os alunos recebiam a refeição, 
um suco e uma fruta. Como o pátio estava lotado, os alunos 

acabavam fazendo suas refeições onde bem entendiam (nas salas 
e até sentados no chão). Uma porção da comida é reservada aos 
professores que lancham em sua sala.  
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Depois de servido o almoço, os alunos se dispersam pelos diversos 

espaços da escola. Alguns dão um jeito de sair (em outros 
momentos cheguei a ver alunos circulando pelo centro da cidade, 
com a farda da escola, nos horários de intervalo). Os alunos 

parecem acostumados com aquela situação. Depois do almoço, eles 
têm cerca de uma hora para retornar as aulas.  
O horário do almoço é significativamente representativo da 

situação desafiadora que é para a escola a extensão da 
permanência dos alunos em tempo integral num espaço que não 

foi adequado para tal fim.  
Sétima cena- Numa conversa informal, uma aluna revelou-me 
seus sentimentos quanto à permanência na escola o dia todo. Em 

sua fala ficou nítido os desafios que a jornada ampliada impõe a 
escola: 
- No começo a gente não se acostuma com o almoço. É muito difícil. 

No primeiro ano eu nem almoçava. Sentia falta da comida de casa, 
bota na hora e o tanto que quer... Quer dizer aqui também você 

bota quanto quer. É difícil. Depois você se acostuma e fica normal 
depois. [...] Pra gente, querendo ou não é ruim ficar o dia todo na 
escola. Aprendemos muita coisa, mas que é cansativo e a tarde dá 

um sono… Mas é bom! É interessante. Além da gente passar muito 
tempo na escola, tem mais vantagem de aprender mais. Tem mais 
oportunidades de adquirir mais conhecimentos. Tem muito mais 

oportunidades do que as pessoas do ensino regular. Além do nosso 
estudo ser mais avançado né!  
 

Patrícia, aluna do 3º ano. Idade:18.  
 

2.1 Procurando meu lugar no grupo 

 
Nos dias que se seguiram continuei com as minhas 

tentativas de aproximação com os alunos e professores. Certa vez, 
passando pela biblioteca, encontrei uma situação curiosa: uma 
agitação incomum para aquele espaço e resolvi entrar. Em Campo 
Alegre a biblioteca ocupava uma pequena sala. Logo na entrada, 
pilhas de livros novos nas embalagens plastificadas. Várias estantes 
de metal ladeavam as paredes separadas por pequenas mesas e 
cadeiras. No lado paralelo à entrada, estava uma mulher sentada. 
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Era a responsável por cuidar do ambiente. Ela estava por trás de um 

balcão onde curiosamente um gato dormia sobre uma almofada de 
tal forma que aquele ambiente não lhe parecia de modo algum 
estranho. Entrei de forma a não chamar muita atenção. Escolhi uma 
mesa num canto e me pus a observar e fazer anotações. A biblioteca 
parecia ser um local bastante frequentado pelos alunos. O entra e sai 
era grande. Definitivamente não era um lugar silencioso. 

- Aqui é uma biblioteca! Não é local para sessão de fotos não! 
Reclama a mulher para um grupo de alunas que faziam poses para 
outra que fotografava com um celular. Nem por isso a atmosfera de 
descontração se desfez. Alguns alunos sentados nas pilhas de livros 
conversavam despreocupadamente. Uma menina olhou para aquela 
pilha e indagou: 

- Não adianta de nada ter aula de espanhol sem ter o livro! 

Na verdade, acho que ela quis dizer o contrário, pois os alunos não 
têm aulas dessa disciplina. Outros alunos disputavam lugar no 
computador com acesso à internet. Um dos garotos do grupo falou:  

- Era pra gente fazer um abaixo-assinado pra mandar... (não 
diz para onde, mas provavelmente para a gerência regional de 
ensino local.) 

- Era. Ou então comprar gasolina e tocar fogo na escola! 
Responde outro jovem do grupo. Depois dão risadas. 

Um cartaz enfeita a parede: “Biblioteca é lugar de silêncio. O 
único volume que deve aumentar aqui é o do seu conhecimento”.   

Em outra mesa um professor ocupa todo o espaço com 
diários. Uma aluna estava ao seu lado e parecia auxiliá-lo em algum 
trabalho típico da docência, devido à naturalidade com que folheava 
os seus diários de classe.  

Depois de alguns minutos, entra na biblioteca um rapaz que 
trazia consigo folhas de papel manuscritas e sentou-se numa mesa 

ao meu lado. Ele começou a olhar fixamente para o papel, levantava 
o olhar e ficava balbuciando algumas palavras, repetindo-as para si 
mesmo. E esse gesto se repetiu várias vezes. Em seguida, entra na 
biblioteca um menino franzino, branco com um boné colocado para 
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trás. Ele se aproxima da estante e pega num livro. Senta ao lado do 
rapaz com as folhas e começa a folhear as páginas de forma 

despretensiosa. Coincidentemente este aluno era o mesmo que 
minutos antes estava discutindo com a professora e que saiu da sala 
bufando. 

Os dois meninos não conversavam. Resolvi me aproximar e 

perguntei se podia sentar com eles. Não fizeram objeção.  Fiquei em 
silêncio, mas o meu silêncio parecia atiçar a curiosidade do garoto 
de boné: 

- Posso fazer uma pergunta? Diz ele. 
- Claro! Respondi dirigindo-lhe toda a atenção. O outro 

rapaz na mesa parece também querer escutar a conversa. 
- Por que o senhor tá anotando isso! 

Respondi sem detalhes que era para uma pesquisa. Então 
perguntei a ele o que fazia na biblioteca. Ele me respondeu que 
estava ali para realizar um trabalho de Física. Porém, o livro que 
pegou na estante não era relacionado ao tema. Consegui ver pela 
capa. Ele folheava o livro para lá e para cá, girava-o na ponta dos 
dedos para depois o abandonar completamente. Não tive tempo de 
lhe perguntar por que escolheu aquele livro, pois em seguida sacou 
o celular e me ignorou por completo. 

O outro garoto na mesa, imediatamente emendou uma 
conversa comigo e me fez outra pergunta que acabou 
exemplificando muito bem o desafio de estranhamento ao qual 
estava me propondo a fazer neste trabalho. Ele olhou para mim e 

calmamente perguntou: 
- O senhor é professor? Respondi com que sim sem mais 

detalhes. Então perguntei a ele o que estava fazendo com aqueles 
papéis: 

- Eu venho estudar aqui por que na sala é sem condições! É 
impossível por conta do barulho! 

Fiquei em silêncio e ele baixou a cabeça para voltar a ler 
aquela folha amarrotada. Então resolvi deixá-lo e sair da biblioteca 
em silêncio. 
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Depois de algumas semanas, observando, descrevendo e 

com alguns blocos de nota rabiscados que pareciam para mim 
anotações confusas e sem sentido, comecei a perceber que quanto 
mais me esforçava em “mergulhar” no campo, mais ficava perplexo 
com os dados que colhia e me distanciava das questões elaboradas 
no início da pesquisa, pois cada situação observada, cada interação 
nova me levava por outros caminhos que, por conseguinte, exigiam 
de mim novas interpretações e uma nova maneira de enxergar 
aquelas pessoas. Assim sendo, começa um processo de construção 
de novas perspectivas sobre a cultura dos sujeitos que implicava em 
reorientar o trabalho de campo nos termos dos nativos. Começava 
meu esforço de pensar através de suas categorias. Neste sentido, um 
dos últimos lugares na escola que não tinha tido acesso até então era 

a sala dos professores. 

Quando foi oportuno, entrei na sala dos professores. Lá 
estavam homens e mulheres concentrados no seu ofício de 
preencher diários e corrigir provas, pois se aproximava o fim do ano 
letivo.  Um trabalho individual que não impedia alguns momentos 
de descontração, especialmente na hora do intervalo e do almoço. 
Em um desses momentos aproveitei para dialogar com eles. No 
embalo da conversa, indaguei: 

- Vi que há grades ao invés de portas em algumas salas... 
Professora: (risos) Só nas salas do primeiro ano. 
Professor: É por que eles estão se acostumando com a escola 

ainda. O ano que vem eles vão para as salas que têm porta (em tom 
de ironia). 

Pouco tempo depois entrou na sala uma das coordenadoras 
da escola. Uma mulher alta e extrovertida. Ela sabia que eu estava 
ali para realizar observações para uma pesquisa. Aproximou-se da 
mesa e me vendo fazer anotações, falou ironicamente e sem-

cerimônias: 
- Ele tá anotando tudo que vocês estão falando aí!  
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Continuei concentrado em minhas anotações enquanto os 
professores sem-cerimônia continuavam a relatar fatos cotidianos 

da escola. 
 

3. Lições aprendidas 
 

A realização desse experimento me fez refletir sobre a 
percepção daquilo que nos é familiar como algo plenamente 
conhecido. O ambiente da escola para um professor tem essa 
conotação. Um ambiente naturalizado pela prática cotidiana. De 
modo geral, essa familiaridade se apresentou como uma vantagem 
inicial em relação ao meu acesso ao campo. Por outro lado, ela pode 
comprometer a interpretação dos dados da pesquisa e para escapar 

dessa armadilha, o olhar do pesquisador precisa ser devidamente 
sensibilizado. Ao estudar antropologicamente a escola abre-se uma 
enorme possiblidade de enriquecimento das pesquisas no campo da 
Educação, mas isto também exigiu de mim o entendimento sobre 
certos procedimentos específicos do trabalho de campo 
antropológico no trato com o objeto da pesquisa, especialmente na 
construção da relação com os nativos que se dá no delicado jogo de 
distanciamento e aproximação. 

A superação das limitações teóricas no campo da 
Antropologia e um entendimento mais amplo do que os 
antropólogos entendem por observação participante também foi 
fundamental.  E isso requer ao menos uma mínima apropriação 

teórica de certos conceitos antropológicos para que o professor 
possa tirar melhor proveito de suas incursões na etnografia.  

Outro aprendizado importante desse experimento diz 
respeito ao reconhecimento das dificuldades que enfrentei em 

manter uma distância satisfatória do objeto para poder exercer o 
exotismo e permitir-me à desestabilização. Ignorar essa etapa 
dificultará o exercício do “olhar etnográfico” pelo professor que se 
propõe em lançar um olhar antropológico em pesquisas realizadas 
no ambiente escolar. 
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Quanto aos aspectos teóricos, há uma necessidade de se 

construir uma pré-configuração do objeto, não para encapsulá-lo, 
mas para facilitar o conhecimento do campo. “Agitar, fazer pulsar 
as teorias reconhecidas por meio de dados novos, essa é a tradição 
da antropologia”. (PEIRANO, 2008, p. 4). Então, o mínimo de 
aproximação teórica no campo da Antropologia deve ser um 
requisito para qualquer incursão dos profissionais em educação no 
campo da pesquisa antropológica. E o que pude constatar é que a 
mobilização de teorias antropológicas me ajudou a direcionar as 
reflexões sobre a escola para um espectro menos idealista.  O 
professor que se dispõe a fazer etnografia não pode abrir mão de ter 
contatos com textos etnográficos, pois a perspectiva etnográfica 
pode colaborar para uma formação docente mais reflexiva e que 

atenda às necessidades de elaboração de novos olhares sobre a 

cultura escolar, contribuindo para minimizar os efeitos negativos da 
violência simbólica presente nos espaços escolares. 

As dificuldades de distanciamento que o professor 
pesquisador enfrentará na realização da pesquisa na escola e de 
tornar aquilo que já lhe é familiar em exótico refletem muitas vezes 
as concepções cristalizadas no senso comum do professor em 
homogeneizar a realidade escolar (toda escola é igual, todo aluno 
idem e a assim por diante). Essa tendência de achar que o que é 
familiar é plenamente conhecido deve ser evitada, pois como afirma 
Velho (1978, p.127), “jamais devemos acreditar que conhecemos os 

pontos de vistas, visões de mundo, situação social e as regras que 
regulam as interações que permitem a continuidade do sistema”. Na 
escola não é diferente. Nesse sentido, há necessidade de colocar-se 
no “lugar do outro”. 

Na realização desta pesquisa, deparei-me com muitas 
questões inerentes ao trabalho de campo que ampliaram minhas 

reflexões sobre a construção do olhar antropológico sobre a escola e 
os desafios teóricos e práticos que esta empreitada envolve. Que no 
exercício da Etnografia, teoria e prática estão amalgamadas numa 
construção dialética. Reconhecendo esta complexidade do fazer 
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antropológico e colocando-se numa postura aberta para exercitar o 
diálogo com o outro na intenção de entendê-lo verdadeiramente, o 

professor poderá ter na Etnografia uma importante aliada, que o 
ajudará a compreender o exercício da alteridade no ambiente 
escolar. 
 

Considerações finais 
  
O exercício sistemático da observação participante que 

permite ao professor-etnógrafo estranhar a cultura escolar não se 
dará sem que haja momentos em que as representações do eu 
professor devam ser colocadas em suspenso, pois há diversos níveis 
de reflexividade atuando no encontro etnográfico e, à medida que a 

pesquisa de campo avança e com ela a análise teórica, o olhar 
familiarizado do professor sobre a cultura escolar vai caminhando 
para o estranhamento desta cultura, e esta condição se dará mais 
facilmente na medida em que se for capaz de dirigir atenção especial 
às ações mais ordinárias do cotidiano da escola, ao invés de 
desprezá-las.  

Entender como essas diversas reflexividades atuavam 
durante o trabalho de campo foi um dos pontos mais significativos 
desta experiência. Porque quando fui indagado pelos nativos sobre 
minha posição no campo, a condição do professor, de pesquisador e 
de etnógrafo se mesclavam, tornando o experimento mais 
interessante e desafiador. No desenrolar do trabalho, enquanto 

observava e coletava as informações, pude perceber que para obter 
mais respostas deveria propositadamente me deixar afetar 
plenamente pelo campo e, simultaneamente, desenvolver uma 
habilidade para não me deixar “engolir” por ele.  

O exercício da alteridade propiciado pelo fazer antropológico 
e suas práticas de pesquisa (compreendendo a observação, o 
estranhamento e a relativização) podem trazer contribuições 
significativas para o entendimento das diferenças presentes no 
cotidiano da escola e para a construção de uma educação realmente 



78 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
inclusiva. Uma formação que permita ao professor desenvolver uma 

postura aberta para perceber outros sistemas de referências 
simbólicas que não os seus próprios. Nesta perspectiva, os 
professores são sensibilizados para compreender outras formas de 
representar, praticar, classificar e organizar o cotidiano escolar. Em 
outras palavras, o educador se reestrutura e desenvolve seus 
potenciais para apreender maneiras de sentir, fazer e pensar 
distintas daquelas que são próprias da sua formação, observando 
relações sociais no cotidiano de distintos contextos de vida. 
(DAUSTER, TOSTA & ROCHA, 2012, p. 18). 

 O professor-etnógrafo precisa desenvolver uma disposição 
para ser “afetado pelo campo” e enxergar algumas inseguranças no 
decorrer do trabalho de campo como etapas para um processo de 

desestabilização (visão antropológica) que será fundamental para 

realizar o estranhamento que permitirá a relativização do olhar e 
não cair nas armadilhas que a familiaridade com o campo pode lhe 
colocar. Uma boa reflexão sobre a capacidade que o campo tem de 
nos afetar é feita por Favret-Saada (2005, p. 160) quando relata os 
impactos do “se deixar afetar” enquanto estudava os rituais de 
feitiçaria numa comunidade rural no interior da França: 

 
Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu 

projeto de conhecimento se desfazer. Pois se o projeto de 
conhecimento for onipresente, não acontece nada. Mas se acontece 
alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se perde em meio 

a uma aventura, então uma etnografia é possível. (...) quando um 
etnógrafo lembra-se do que houve de único em sua estada no 
campo, ele fala sempre de situações em que não estava em 

condições de praticar essa comunicação pobre, pois estava 
invadido por uma situação e/ou por seus próprios afetos. Ora, nas 

etnografias, essas situações, apesar de banais e recorrentes, de 
comunicação involuntária e desprovida de intencionalidade não 
são jamais consideradas como aquilo que são: as “informações” 

que elas trouxeram ao etnógrafo aparecem no texto, mas sem 
nenhuma referência à intensidade afetiva que as acompanhava na 
realidade; e essas “informações” são colocadas exatamente no 
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mesmo plano que as outras, aquelas que são produzidas pela 

comunicação voluntária e intencional. Poder-se-ia dizer, inclusive, 
que virar um etnógrafo profissional é tornar-se capaz de maquiar 
automaticamente todo episódio de sua experiência de campo em 

uma comunicação voluntária e intencional visando ao aprendizado 
de um sistema de representações nativas. Eu, ao contrário, escolhi 
conceder estatuto epistemológico a essas situações de comunicação 

involuntária e não intencional: é voltando sucessivamente a elas 
que constituo minha etnografia. 

 

Finalmente, a prática de pesquisa antropológica pode 
colaborar positivamente na formação docente, auxiliando o 
profissional da educação no desenvolvimento de capacidades de 
estranhar e relativizar determinados aspectos da cultura escolar e 
assim permitindo a elaboração de novas interpretações sobre os 

problemas da escola, especialmente aqueles ligados as dificuldades 
em lidar com os diferentes que não são incluídos pela escolarização. 
Certamente que o professor não é um antropólogo, mas isso não 
impede que o mesmo tenha um olhar antropológico para as 
questões do seu cotidiano. Neste sentido, faço minhas as palavras de 
Claude Lévi-Strauss quando em Tristes Trópicos coloca o fazer 
etnográfico como um exercício de desenraizamento crônico que nos 
deixa “psicologicamente mutilados”. Para ele, este ofício não é de 

todo ensinado. Mas uma vocação autêntica. 
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Construindo uma didática antropológica: os 

desafios do uso da Antropologia no processo 
de formação docente 

 

Isayanne F. Carneiro Cavalcante Martins1   
 
Introdução 

 
O presente trabalho apresenta dados de uma pesquisa em 

andamento sobre os usos da antropologia no processo de formação 
de professores. Mostraremos os resultados parciais da experiência 
que vem sendo desenvolvida pela professora Bernadete Beserra com 
os alunos da graduação em Pedagogia e Licenciaturas e da Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. Em suas 
aulas, a professora utiliza recursos da antropologia, tais como a 
escrita de diários de campo e a realização de etnografias 
experimentais, para desenvolver nos estudantes um “olhar 
antropológico” sobre a educação. Durante esse processo, os alunos 

leem textos de antropologia geral e outros, mais específicos, que 
exploram a relação entre antropologia e educação, o que possibilita 
uma discussão mais ampla sobre o saber antropológico aplicada à 
prática docente. Ao serem submetidos à “didática antropológica”, os 
estudantes vivenciam uma experiência de deslocamento própria aos 

                                            
1 Mestranda em Educação/UFC e Licenciada em Ciências Sociais/UFC. Este capítulo, anteriormente 

publicado nos Anais da 30a Reunião Brasileira de Antropologia, 2015, é fruto da pesquisa de mestrado, 
em andamento, orientada pela professora Bernadete Beserra. Agradeço aos organizadores desta 

Coletânea pelos comentários sobre este trabalho e aos componentes do Grupo de Pesquisa 

Antropologia da Educação Superior, Políticas Educacionais e Escola..  
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processos de aprendizado e transformação. Através da escrita dos 

diários de campo, são iniciados não apenas na prática da observação 
e apresentação de ideias, mas numa reflexão crítica sobre o trabalho 
docente e a prática da escrita autoral. Passam a se perceber como 
professores em formação e, mais que isso, como pesquisadores da 
educação. O objetivo deste artigo, pois, é apresentar e refletir sobre 
alguns elementos constitutivos da “didática antropológica” 
buscando compreendê-la como uma alternativa para os problemas 
comuns à formação docente no espaço em que surgiu e é exercitada. 

O interesse pela realização deste estudo surgiu durante a 
disciplina “Etnografia na Escola”, do Programa de Pós-Graduação 
em Educação, da Universidade Federal do Ceará, ministrada pelos 
professores Alcides Gussi e Bernadete Beserra. Além de ter como 

objetivo “oferecer uma visão panorâmica dos estudos etnográficos 

na escola através da leitura de monografias, clássicas e 
contemporâneas”, a disciplina também objetivava “desenvolver o 
olhar etnográfico e oferecer aos alunos os instrumentos para a 
produção de uma ‘etnografia experimental’ no espaço escolar”. 
Cursei a disciplina no segundo semestre de 2015, meu primeiro 
semestre de mestrado, em que, além de aluna do eixo de 
Antropologia da Educação, era também orientanda da professora 
Bernadete Beserra. Durante as aulas e através do contato com 
autores como Paul Willis (1991) e Peter McLaren (1992), pude 
perceber que, apesar de haver cursado licenciatura em Ciências 

Sociais, meus conhecimentos de Antropologia da Educação e de 
pesquisa antropológica, em geral, eram bastante limitados. Somente 
durante a realização daquela pesquisa etnográfica experimental, 
dei-me conta sobre o modo preconceituoso como observava a escola 
que escolhi como campo de pesquisa. Foram os comentários críticos 
da minha orientadora ao meu trabalho final que me despertaram 

para a necessidade, quase obrigatória, de um mínimo de 
reflexividade na prática da pesquisa. 

Assumindo o lugar superior que assume a universidade na 
hierarquia do sistema educacional, eu não conseguia enxergar que a 
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precariedade do ensino na escola observada também atingia a 
universidade. Não conseguia estabelecer as devidas associações 

entre aquela cultura escolar e a cultura universitária que, de certo 
modo, também a produzia com aquelas características. Eu 
enxergava a precariedade daquela escola, mas não a relacionava 
também, por exemplo, com a formação docente deficiente e ineficaz 

oferecida pelo ensino superior.  
Foi através dessa experiência que pude perceber que o 

dilema educacional brasileiro2 (tomando emprestada a terminologia 
utilizada por Florestan Fernandes) não se limita à falta de 
articulação entre as escolas e as culturas de seus alunos, mas tem 
uma amplitude bem maior que envolve, entre outros fatores, a 
formação dos professores. Foi através da etnografia, da escrita dos 

diários de campo e das discussões em sala de aula que passei a 
perceber a importância da antropologia na formação de professores. 
Ao desenvolver os rudimentos de um olhar antropológico sobre a 
realidade na qual estamos inseridos, seja como professores da 
educação básica, alunos da pós-graduação ou professores 
universitários, conseguimos desvendar os sentidos de nossas ações, 
percebendo nossas limitações imediatas, mas sobretudo, 
descobrindo que somos capazes de superá-las quanto melhor as 
compreendemos e ao contexto no qual têm lugar. 

A experiência vivenciada na disciplina foi tão marcante na 
minha formação que quis compreender melhor o que exatamente 
aconteceu para produzir o tipo de transformação que vivi. Decidi, 

pois, pesquisar de forma mais intensa, por meio da observação 
participante, os impactos que o uso dos métodos, técnicas e teorias 
da antropologia causam no processo de formação docente no 
contexto da graduação em Pedagogia. Meu objetivo é analisar e 

compreender a metodologia de ensino adotada pela professora 

                                            
2 Terminologia utilizada para se referir aos problemas que a escola brasileira enfrenta por não 
estabelecer uma relação direta e efetiva com a cultura local, adotando um modelo de ensino europeu 

que não dialoga com a realidade educacional do Brasil e, portanto, não é capaz de produzir mudanças 

concretas. Ver Florestan Fernandes (1966). 
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Bernadete Beserra, que visa o ensino da antropologia não apenas do 

ponto de vista teórico ou histórico, mas, sobretudo, prático. A 
própria professora, por sugestão de um aluno do curso noturno de 
Pedagogia, batizou de “didática antropológica” o método que enseja 
essa transformação no modo de enxergar a educação e a docência. 
(BESERRA, 2015). 

A “didática antropológica” tem se mostrado eficiente ao 
possibilitar aos alunos enxergar as barreiras e limitações impostas 
pelo capital cultural3 que possuem e olhar para a realidade e para si 
mesmos de forma crítica, não apenas refletindo sobre a própria 
formação, mas tomando-a como objeto de estudo. Por meio da 
experiência, percebem o despreparo, os preconceitos e outros 
empecilhos no exercício da docência. Passam, pois, a observar tanto 

as práticas dos seus professores como as suas próprias e dos colegas 

de turma, o que resulta em uma reflexão mais ampla sobre a 
profissão que escolheram e sobre como o curso os prepara para ela. 

Os resultados da experiência são múltiplos, atingindo não só 
os alunos, mas também os professores, inclusive a própria 
Bernadete Beserra que, ao propor essa metodologia, coloca-se como 
alvo da observação e reflexão crítica de seus alunos. De fato, a prática 
da “didática antropológica” tem produzido impactos que 
ultrapassam a vida universitária, permitindo que os indivíduos 
percebam os aspectos culturais, sociais e políticos por trás das 
condutas individuais e coletivas em que estão enredados. Ao 

compartilhar essa experiência, desejo tanto enriquecer o debate 
sobre o ensino e aprendizagem da antropologia, como propor uma 

                                            
3 Em “A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino” (2014), Bourdieu afirma que 
o capital cultural é caracterizado por gostos, hábitos e valores que são repassados aos indivíduos 

desde o seu nascimento. Aqueles que pertencem a famílias de classes altas recebem não somente uma 

herança financeira, mas também cultural, como o gosto pela leitura, o acesso a museus, teatros, o 

gosto por determinados estilos musicais, o aprendizado de novos idiomas etc. Essa herança cultural 
irá garantir-lhes maior êxito na vida escolar. Já os indivíduos que não receberam de suas famílias o 

capital cultural necessário para atender as exigências da escola acabarão fracassando no processo 

educacional.  
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antropologia da educação que também se dedique à aprendizagem 
propriamente.   

 
1. Conhecendo o contexto no qual a pesquisa se desenvolve 

 
Não é possível pesquisar uma sala de aula de maneira 

isolada, pois tanto o professor quanto os alunos estabelecem 
relações com outros espaços e também outros indivíduos que 
integram o ambiente universitário. É preciso, portanto, 
compreender o contexto no qual surgiu e se desenvolve a “didática 
antropológica”: o curso e o momento em que surgiu, a universidade, 
o sistema educacional mais geral, mas também o habitus acadêmico 
da professora. Os limites da extensão deste artigo infelizmente não 

nos permitem apresentar uma descrição densa (GEERTZ, 2008), 
que permita compreender em toda a riqueza e profundidade o 
contexto no qual os elementos que compõem este trabalho 
adquirem seus significados. Ofereceremos, todavia, dados que 
permitirão uma aproximação com o ambiente. 

Inicio pela minha própria introdução à instituição e à 
professora. Vinda da licenciatura em Ciências Sociais, apesar da 
proximidade física, nunca havia desenvolvido qualquer relação com 
professores ou alunos da Pedagogia. Desde o início de 2015, minha 
irmã mais nova cursa Pedagogia no turno da noite. Nunca havíamos 
conversado sobre isto até que passei na seleção do mestrado e, certo 
dia, ela me perguntou sobre quem me orientaria. Respondi: a 

professora Bernadete Beserra. Minha irmã manifestou uma 
expressão de pavor ao ouvir o nome da professora, e disse que eu 
deveria procurar outra orientadora, pois ela era a pior professora da 
Faculdade de Educação (FACED) surpresa e meio apreensiva com a 

informação, perguntei de onde ela havia tirado essa ideia, se já havia 
sido aluna da professora ou tido algum desentendimento com a 
mesma. Não, ela jamais havia estudado com a professora Bernadete 
e nem mesmo a conhecia pessoalmente, mas insistiu que todo 
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mundo que ingressava no curso de Pedagogia era aconselhado a se 

manter longe dela.  
Esta breve conversa com minha irmã me deixou perturbada 

por vários dias. O que será que havia de errado com a minha 
orientadora? Por que os alunos eram incitados a temê-la e desprezá-
la, mesmo sem conhecê-la? A resposta para esses questionamentos 
veio com o início das aulas na pós-graduação e os primeiros contatos 
com a professora. Durante um dos encontros de nosso eixo de 
estudos, ela nos revelou que estava sendo vítima de assédio moral 
por parte de vários gestores da instituição e colegas de trabalho. O 
motivo era a publicação do artigo "Entre o populismo docente e o 
dom da fala discente", produzido por ela em parceria com duas 
alunas da graduação, e que é um dos resultados preliminares da 

pesquisa antropológica que a professora vem realizando na 

instituição desde 2011. O artigo problematiza várias questões que 
envolvem o ensino superior público, tendo como foco a relação entre 
professores e alunos.  

Na ocasião, a professora expôs toda a repressão e 
perseguição que vinha sofrendo, não com o interesse de se vitimizar, 
mas no intuito de nos deixar cientes do contexto no qual estávamos 
chegando ao curso e dos impactos que a situação poderia causar no 
desenvolvimento de nossas pesquisas. Comecei a compreender a 
conversa que tive com minha irmã. O discurso de medo disseminado 
entre os alunos da graduação possuía sentido e propósito claros: 

inviabilizar a continuidade da pesquisa que a professora vinha 
desenvolvendo na instituição, em consequência da qual estava sendo 
acusada de antiética. Naquele momento, comecei a vislumbrar os 
conflitos que um estudo científico pode produzir quando os seus 
resultados questionam práticas que os indivíduos não enxergam ou 
imaginam invisíveis ou impossíveis de serem percebidas. 

Comecei a desconfiar que o título de “pior professora da 
FACED” atribuído a Bernadete Beserra, não estava relacionado a 
nenhum desvio de conduta profissional, nem tampouco a uma 
questão de personalidade, mas ao incômodo que a pesquisa 
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realizada por ela causa(va). Através do olhar antropológico, ela 
consegue ver aspectos das práticas cotidianas que se tornaram 

completamente naturalizados, ou seja, imperceptíveis, pelos 
indivíduos.  Durante este primeiro ano de curso, participando dos 
eventos da graduação e da pós-graduação, ouvindo as conversas nos 
corredores e, sobretudo, procurando olhar atentamente para tudo o 

que acontece entre os muros da FACED, pude verificar que minha 
hipótese inicial é verdadeira. O problema não é pessoal, ou seja, não 
diz respeito apenas à professora Bernadete, mas a qualquer um que 
ouse pesquisar aquilo que é tido como indiscutível, imutável, 
normal. Nesse contexto, a pesquisa antropológica é vista como uma 
prática inconveniente, que só atrapalha e desestabiliza.  

Certamente, existem outras “Bernadetes” por aí, 

enfrentando os desafios e as consequências do estudo antropológico 
do “familiar”, do “próximo”, produzindo incômodo porque 
desvelando o funcionamento de instituições que se apresentam 
como prontas, completas, intocáveis. O simples fato da reação não 
acadêmica a um estudo acadêmico já justifica a necessidade de 
estudar a educação sob o viés antropológico. A pesquisa que aqui se 
apresenta é mais um dos resultados provocados pelo contato com a 
antropologia da educação e visa contribuir com a discussão mais 
ampla que vem se desenvolvendo sobre essa temática.  

Esta pesquisa é, como expliquei inicialmente, um trabalho 
em desenvolvimento. A turma da disciplina Antropologia da 
Educação, na qual a observação participante foi realizada, era 

composta por estudantes do terceiro semestre do curso de 
Pedagogia diurno. A disciplina faz parte da grade de disciplinas 
obrigatórias do curso e é ofertada semestralmente, às quartas de 
manhã, para os alunos do curso diurno, e às sextas à noite, para os 

alunos do curso noturno. Atualmente estou observando as aulas da 
turma da noite, o que possibilitará uma compreensão mais ampla 
sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela professora 
Bernadete Beserra. Além da observação das aulas, desejo realizar 
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entrevistas e aplicação de questionários com os estudantes em uma 

fase posterior da pesquisa.  
Em estudo realizado com os alunos da disciplina no primeiro 

semestre de 2015, Beserra e Lavergne (2016) apresentam um perfil 
dos alunos do turno da manhã. De acordo com os autores, a maioria 
dos estudantes é do sexo feminino, o que é comum nos cursos de 
Pedagogia. Com uma faixa etária entre 18 e 39 anos, a maior parte 
deles é egressa de pequenas escolas da rede de ensino privado, as 
"ditas escolas de bairro", alguns tendo passado também pela escola 
pública durante o período da educação básica. Oriundos das classes 
populares, esses alunos buscam na universidade uma forma de 
ascender profissional e socialmente. Apenas uma pequena parcela 
escolhe o curso de Pedagogia de fato, os demais o escolheram com a 

intenção de pleitear transferência para outros cursos, dentre os 

quais a Psicologia se destaca como o preferido.  A pesquisa mostra 
ainda que a maior parte desses alunos incorporou, ao longo de sua 
formação escolar, familiar e social um capital cultural que 
possibilitou seu ingresso na universidade.  

Quanto aos professores da Faculdade de Educação, no artigo 
"Entre o populismo docente e o dom da fala discente", Beserra, 
Oliveira e Santos (2014), destacam que grande parte dos professores 
adota um posicionamento populista, ou seja, assumem uma postura 
carismática, atraindo os estudantes por meio de sua personalidade 
e não através da transmissão dos conteúdos e da construção de um 

conhecimento crítico. Agem como se o conhecimento que os alunos 
trazem consigo fosse suficiente para progredir profissionalmente e 
conquistar a tão almejada ascensão social. Desse modo, as aulas se 
tornam espaço de conversas do senso comum, sem que se concentre 
efetivamente no estudo das teorias e práticas da educação, tal como 
é proposto no currículo e nas próprias diretrizes curriculares do 

curso de Pedagogia. 
A professora Bernadete Beserra, por sua vez, juntamente 

com um pequeno grupo de professores, se diferencia da maioria, 
não apenas em relação à sua formação, na área das Ciências Sociais, 
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mas na sua compreensão do que deve ser a formação de nível 
superior, particularmente, a de professores. Para ela, as Faculdades 

de Educação precisam não apenas se dedicar à compreensão dos 
fatores que produzem o fracasso escolar na escola pública brasileira, 
mas devem também tornar-se laboratórios de experimentação do 
que propõem aos professores do ensino básico. Para utilizar um 

termo com o qual ela própria se define, Bernadete é uma professora 
na contramão. Desempenha o magistério com rigor e 
comprometimento, buscando dar aos seus alunos condições efetivas 
de transformação, e para isso, muitas vezes, é necessário incomodá-
los, confrontar seus pressupostos acerca da realidade e mostrar-lhes 
os problemas nos quais estão imersos e, por isto mesmo, costumam 
ignorar.  

Fortemente influenciada pelas teorias de Pierre Bourdieu, 
busca desenvolver nos seus alunos um senso crítico sobre a 
realidade (BESERRA & LAVERGNE, 2012), fazendo-os compreender 
as próprias práticas como produtos de sua cultura, desnaturalizando 
aquilo que veem como normal e inquestionável. Buscando 
proporcionar aos estudantes uma compreensão sociológica da 
educação, a professora faz uso de instrumentos da pesquisa 
antropológica na sua prática de ensino. Quero dizer com isso que, 
em suas aulas, os alunos são estimulados a desenvolver um olhar 
antropológico que, diferentemente do olhar comum, é capaz de 
perceber as práticas educacionais e o ambiente universitário 
também como espaços políticos e ideológicos. 

Por se dedicar de um modo teórico-prático à formação 
docente -- que passa por exigir que os alunos efetivamente se 
engajem na sua própria formação, inclusive desenvolvendo o gosto 
pela leitura, escrita e expressão oral -- a professora acaba se 

tornando alvo de críticas e preconceitos, sobretudo por parte de seus 
colegas, como já mencionado acima. Durante sua trajetória na 
Faculdade de Educação, que já dura vinte e cinco anos, sempre 
defendeu posições incômodas aos grupos hegemônicos (BESERRA, 
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2016), o que a torna, de certo modo, uma outsider (ELIAS & 

SCOTSON, 2000). 
É nesse cenário de disputa de concepções diversas sobre a 

formação docente, de confusão entre conhecimento teórico e 
recrutamento político, cujas consequências são claramente visíveis 
nos resultados da avaliação do ENADE e nos índices de evasão ou 
retardamento de conclusão do curso de pedagogia (também em 
função da obrigatoriedade da escrita e defesa do trabalho de 
conclusão de curso), que a professora Bernadete desenvolve o seu 
trabalho, oferecendo instrumentos práticos à construção do 
conhecimento necessário à prática dos futuros professores e de uma 
reflexão acerca do processo de ensino e aprendizagem, capaz de 
proporcionar uma noção mais ampla dos desafios e dilemas que 

envolvem a formação. A reflexão antropológica sobre as culturas 

escolares, do ensino básico ao universitário, possibilita aos alunos 
conhecer os aspectos relacionais e divergentes entre essas culturas, 
o que é fundamental no sentido de direcionar suas práticas 
pedagógicas e atuações como futuros docentes da educação básica. 

 
2. O desafio de ensinar e praticar a antropologia da educação  

 
Embora a Antropologia esteja há várias décadas consolidada 

no Brasil, a antropologia da educação, em diálogo com a Pedagogia, 
e, mais especificamente, o uso da antropologia no processo de 

formação docente ainda se apresenta como um campo de estudos 
relativamente novo. Como nos mostra Gusmão (1997), os diálogos 
entre antropologia e educação ainda sofrem os efeitos de uma visão 
separatista entre essas duas áreas do conhecimento, atribuindo à 
primeira um aspecto teórico e à segunda um domínio prático. Essa 
dicotomia produziu problemas que até hoje dificultam o 

desenvolvimento de uma intervenção sólida e efetiva da 
antropologia no campo educacional. Tornou-se comum, nas 
Faculdades de Educação, a prática de uma antropologia sem 
antropólogos (OLIVEIRA, 2016), ou seja, popularizou-se a 
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antropologia nos cursos de Pedagogia, mas não uma antropologia 
ensinada por professores formados ou com história de pesquisa na 

área. Transformou-se, assim, a pesquisa etnográfica em mais uma 
técnica e a cultura em um conceito reificado e estático (Idem, 
ibidem).  

É importante insistir que, apesar da boa vontade expressa 

na introdução da disciplina em muitos cursos de Pedagogia, ou dos 
efeitos de moda do “cultural”, aliar estudos educacionais, sociais e 
antropológicos no processo de compreensão dos fenômenos 
educacionais brasileiros não é tarefa simples e que pode ser 
realizada por qualquer pessoa e de qualquer maneira. É necessário 
aos pesquisadores que desejam se aventurar nesse campo um 
empenho considerável, pois terão que se familiarizar com os 

procedimentos metodológicos e com os conceitos teóricos de ambas 
as áreas, a fim de que possam produzir um trabalho significativo.  

Além das questões destacadas nas sentenças anteriores, há 
ainda certo receio por parte dos antropólogos e cientistas sociais em 
geral de tomar a universidade como objeto de estudo antropológico. 
Como nos mostram Lavergne e Beserra (2012), a maioria dos 
pesquisadores da educação concentra suas pesquisas na escola de 
educação básica. A hipótese apresentada pelos referidos autores é 
que isso se atribui ao risco que se corre ao tomar o próprio ambiente 
de trabalho como campo de pesquisa, o que faz com que o estudo da 
educação superior continue sendo visto como uma prática proibida. 
As dificuldades da pesquisa antropológica da universidade são 

muitas, perpassando desde as questões políticas e ideológicas, que 
regem a instituição, ao medo por parte dos pesquisadores, de verem 
como objeto de estudo as suas práticas cotidianas como docentes e 
pesquisadores.   
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3. As aulas de antropologia da educação e seus impactos na 

formação dos futuros pedagogos: relatos da observação 
participante  

 
Iniciei a pesquisa desenvolvendo a observação participante 

na turma de Antropologia da Educação do turno da manhã4, 
oferecidas às quartas-feiras das 7:30 às 11:00h. Com um total de 42 
alunos matriculados, sendo destes 33 do sexo feminino e 9 do sexo 
masculino, o que demonstra, como já têm observado outros 
estudiosos, que a Pedagogia ainda é um curso predominantemente 
frequentado por mulheres. Os estudantes da turma tinham idade 
entre 18 e 34 anos, tendo apenas uma aluna mais velha, com 56 
anos. Em termos de etnia, quase que a totalidade dos estudantes se 

autodeclarou da cor parda ou branca, apenas três alunos se 

identificaram de forma diferente da maioria, sendo um negro, uma 
amarela e uma mestiça. 

Quanto ao perfil socioeconômico, a turma é composta por 
indivíduos de classe média baixa, com renda familiar entre dois e 
cinco salários mínimos. A maior parte dos alunos reside em bairros 
da periferia de Fortaleza e é oriunda de famílias onde os pais não 
possuem formação superior, tendo concluído apenas o ensino 
fundamental e o médio. Mais da metade da turma afirmou ter 
frequentado escolas da rede privada durante seu processo de 
formação. A turma é predominantemente composta por católicos e 

evangélicos praticantes, tendo apenas uma aluna ateia, uma 
umbandista e um aluno agnóstico. 

A pesquisa teve início no dia 4 de abril de 2016, no segundo 
dia de aula da disciplina de Antropologia da Educação. Desde então, 
acompanhei todas as aulas e fiz observações sobre elas em meu 
diário de campo.  Escrever este artigo é uma forma de rememorar 

toda a pesquisa, estabelecendo conexões entre os assuntos, 

                                            
4 Todas as informações a respeito do perfil da turma foram colhidas em um questionário 

socioeconômico aplicado pela professora no final do semestre. 
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revivendo situações marcantes e, sobretudo, confirmando a 
importância de tomar a sala de aula e os demais espaços de ensino 

como campo de pesquisa antropológica. Os ambientes onde o ensino 
e aprendizagem se desenvolvem precisam, cada vez mais, ser 
lugares onde se realiza a pesquisa como uma atividade de caráter 
racional e não como uma espécie de busca mística (BOURDIEU, 

2010).  
A disciplina foi ministrada pela professora e dois monitores, 

Wellington, aluno do doutorado, e Arnaldo, aluno da graduação. As 
aulas eram expositivas e a professora convidava constantemente os 
alunos a participar. A cada texto lido, os estudantes produziam um 
resumo onde poderiam colocar as ideias centrais que extraíram da 
leitura e as dúvidas e curiosidades ocasionadas pelo texto. Os 

resumos e as perguntas dos alunos direcionavam a discussão 
durante a aula, a partir disso, a professora ia construindo suas 
argumentações e explicando o conteúdo trabalhado pelos autores 
dos textos estudados. 

No referido semestre, a professora optou pelo uso do diário 
de campo, como instrumento de avaliação dos alunos. Ao final de 
cada aula eles produziam um diário cujo objetivo era descrever o 
que havia acontecido na sala, o que aprenderam de novo, suas 
inquietações, dúvidas etc. A escrita do diário era livre, poderia ser 
em forma de carta, poesia ou qualquer outro gênero literário, desde 
que os estudantes pudessem se expressar com clareza. O diário de 
campo, neste caso, o diário de aula, possibilita que a professora 

conheça melhor os alunos, pois seus escritos oferecem um retrato 
de quem são e como veem a docência e as experiências vivenciadas 
durante a disciplina. Além disso, proporciona aos estudantes a 
possibilidade de praticar a pesquisa antropológica, estimulando-os 

a exercitar o olhar, o ouvir e o escrever, como é proposto por 
Roberto Cardoso de Oliveira (2000). 

Inicialmente, os alunos demonstraram dificuldades com a 
escrita dos diários, eles produziam basicamente resumos das aulas. 
Mas, na medida em que os diários iam sendo lidos pela professora e 
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pelos monitores da turma e retornavam para os estudantes com 

comentários e correções, eles iam percebendo que aquela era uma 
atividade importante para o seu desenvolvimento e aprendizado. A 
cada novo diário, eles passavam a se expressar mais e melhor, 
conseguindo estabelecer relações entre os textos estudados durante 
as aulas e suas próprias vivências sociais e universitárias. 
Gradativamente, o olhar antropológico ia sendo formado e os alunos 
iam desnaturalizando e refletindo sobre suas práticas, as dos seus 
colegas e as da professora, além de passarem também a observar o 
contexto mais geral do Curso de Pedagogia. 

A prática da escrita através dos diários de campo é 
fundamental para o desenvolvimento dos alunos. É por meio da 
escrita que eles demonstram com mais facilidade seus sentimentos, 

capacidades e limitações, o que possibilita à professora conhecê-los 

e poder formular aulas que se adequem às necessidades dos 
mesmos. A cada diário produzido, é notável a melhora na capacidade 
de escrita e também no aprimoramento das ideias e domínio dos 
assuntos estudados durante as aulas. É claro que essa regra não se 
aplica de forma absoluta. Alguns, seja pelas limitações que lhes são 
impostas pelo capital cultural adquirido no decorrer da vida, ou 
mesmo por um desinteresse no tema de estudo, não conseguem 
resultados significativos, mas a grande maioria da turma sofre uma 
relevante melhora. Certamente, os feedbacks da professora são 
fundamentais nesse processo de escrita dos diários. Ao recebê-los e 

ver que a professora leu e fez comentários, os alunos começam a 
perceber que faz sentido escrever os diários, pois não se trata apenas 
de um trabalho ao final de cada aula, mas de um diálogo com a 
professora, onde mesmo aqueles que não se sentem tão à vontade 
para participar das discussões orais, podem expressar suas opiniões 
de forma franca e serem ouvidos. Essa troca que os diários 

possibilitam é extremamente rica e contribui para fortalecer os 
vínculos entre o professor e a turma, potencializando o aprendizado 
e tornando a disciplina mais interessante. 
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Os textos trabalhados em sala de aula também são 
indispensáveis no processo de formação desses indivíduos, pois é 

por meio deles que se torna possível ultrapassar as visões do senso 
comum e estabelecer reflexões mais aprofundadas não só sobre a 
educação e a prática docente, mas sobre as práticas culturais, sociais 
e políticas as quais estes estão sujeitos. Além dos diários de campo, 

a professora pede aos estudantes para desenvolverem resumos dos 
textos lidos, trazendo pontos relevantes, dúvidas e o que mais 
considerarem pertinente. É principalmente a partir dos comentários 
dos alunos sobre os textos que as aulas se desenvolvem. Os alunos 
vão levantando questões e a professora vai direcionando a discussão 
no sentido de levá-los à compreensão das obras estudadas. Uma das 
primeiras obras trabalhadas durante o semestre foi o livro O mestre 

ignorante, de Jacques Rancière, onde o autor descreve a experiência 
vivenciada por Joseph Jacotot em 1818. Diante do desafio de ensinar 
francês para estudantes holandeses, sem que possuísse qualquer 
conhecimento da língua holandesa, Jacotot descobriu que os alunos 
podem aprender sem as explicações do professor. Impressionado 
com a descoberta casual, Jacotot passou a se questionar sobre a 
função do mestre na formação dos alunos. Até aquele momento, 
Jacotot havia acreditado que a principal função de um mestre era 
atuar como um explicador, que transmite para os indivíduos os 
conteúdos que não os julga capazes de compreender de forma 
autônoma.  

Refletindo sobre o caso de seus alunos, que aprenderam 

mesmo sem explicações prévias de sua parte, ele percebeu que a 
lógica da aprendizagem estava sendo vista de modo invertido. Era o 
mestre que necessitava de aprendizes incapazes para exercer a sua 
função de explicador, constituindo assim os seus alunos como tal. 

Desse modo, o professor se transforma em um mestre 
embrutecedor (RANCÌERE, 2002) que, em vez de estimular o 
aprimoramento intelectual de seus alunos, reafirma sua 
incapacidade de aprender, sujeitando a inteligência dos mesmos aos 
limites de sua própria inteligência.  
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Ao pressupor a necessidade de explicação, o professor 

desconsidera a capacidade de aprender dos indivíduos, criando 
assim um sistema de ensino que se baseia na incapacidade e na 
inferioridade dos estudantes diante da soberania intelectual do 
professor, atuando assim como um mestre embrutecedor. A 
professora Bernadete utilizou a obra de Rancière para chamar a 
atenção de seus alunos para este fato. Ela, assim como Jacotot, não 
acredita que o mundo do saber esteja dividido entre indivíduos com 
uma inteligência inferior e indivíduos com uma inteligência 
superior. Do contrário, defende que todos possuem a mesma 
capacidade de aprender, embora não possuam o mesmo 
conhecimento a respeito das coisas. A função desempenhada pelo 
professor deve ser a de promover a emancipação de seus alunos, 

retirando-os do comodismo das aulas explicativas e forçando-os a 

exercitar a própria inteligência, desenvolvendo assim capacidades 
que se julgavam incapazes de possuir.  

Conduzir os indivíduos à emancipação não é fácil, pois não 
se trata de lançá-los a própria sorte, mas sim de desenvolver 
metodologias de ensino capazes de estimular e promover a 
autonomia intelectual. O exercício do ensino como prática 
emancipatória requer do professor dedicação e interesse, pois, 
diferentemente do ato de explicar conteúdos de forma aleatória e 
arbitrária, sem se importar com os seus interlocutores, é necessário 
ao mestre, sensibilidade para conhecer os interesses e necessidades 

de sua turma e proporcionar-lhes condições efetivas de 
desenvolvimento e aprendizagem. Tornar os alunos conscientes de 
sua igualdade é um ato ousado, pois, ao se perceberem como iguais 
aos seus mestres tanto em dignidade quanto em capacidade de 
aprender, os estudantes rompem com o conformismo imposto pela 
inferioridade que lhes era atribuída e se tornam indivíduos que 

questionam as práticas dos professores e reivindicam os seus 
direitos.  

Durante as observações nas aulas, percebi que os alunos 
reagem com certo receio a essa visão, como se acreditassem que as 
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possibilidades da abertura e da troca de saberes se restringem 
apenas ao campo do discurso. Grande parte deles confunde a 

igualdade de inteligência (capacidade) que é proposta e defendida 
em sala de aula com uma igualdade de conhecimento teórico (capital 
cultural acumulado). Acostumados à banalização da metodologia 
freireana, para esses estudantes, o professor emancipador é visto 

como aquele que aceita as suas opiniões como válidas, sem 
questioná-las ou corrigi-las. Esse tipo de mentalidade é resultado do 
ensino populista ao qual são submetidos não apenas na 
universidade, mas desde os primeiros anos do ensino básico. A 
atitude dos professores populistas, conforme Bourdieu (1983), é 
exatamente esta, de validar as opiniões de todos os alunos, dando a 
eles a ilusória sensação de que já possuem as competências 

necessárias para o exercício de sua profissão.  
Ao se depararem com uma professora que afirma a sua 

igualdade, mas reivindica a sua transformação e preparo, os alunos 
entram em uma espécie de crise. Como pode a mesma professora 
que estimula a participação nas aulas exercer críticas às opiniões e 
questionamentos levantados? O que eles têm dificuldade de 
perceber é que as críticas feitas pela professora não são pessoais, 
mas teóricas e metodológicas, buscando combater a lógica populista 
que os incentivou a formular opiniões que desconsideram a 
produção intelectual e fazem uso apenas de afirmações do senso 
comum. Essa confusão entre o conhecimento científico e o de senso 
comum faz com que muitas vezes a professora seja vista como chata, 

exigente ou arrogante. Os alunos levam tempo para tomar 
consciência de que a igualdade produz muito mais desconforto e 
angústia do que a inferioridade. Por percebê-los como indivíduos 
altamente capazes do ponto de vista intelectual, a professora não 

aceita que eles se mantenham na mediocridade a qual foram 
conduzidos no decorrer de sua formação escolar e acadêmica, e os 
estimula a explorar suas capacidades ao máximo.  

Ao trabalhar as ideias de Jacques Rancière com a turma, a 
professora buscou demonstrar aos alunos que a aprendizagem não 
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é simplesmente uma questão de inteligência, mas que é um processo 

que demanda esforço e dedicação tanto por parte do professor 
quanto dos alunos. Ser um professor emancipador não é uma 
questão metodológica, mas principalmente filosófica, ou seja, está 
relacionada ao fato de acreditar que seus alunos são capazes de 
aprender e tratá-los como tal. Além disso, o professor precisa 
reconhecer que o desejo pelo aprendizado e pelo conhecimento é 
fundamental para que os estudantes aprendam de fato, por isso é 
necessário desenvolver estratégias para despertar nos alunos o 
interesse pelo estudo. A vontade de aprender, assim como as demais 
vontades, é construída culturalmente, e a escola possui um papel 
fundamental nessa construção. As teorias de Pierre Bourdieu são 
fundamentais nessa construção de um conhecimento antropológico 

sobre a educação e o ensino. Alguns capítulos dos livros O poder 

simbólico (BOURDIEU, 2010) e Escritos de educação (BOURDIEU, 
2003) foram utilizados pela professora Bernadete para estimular a 
construção de um olhar crítico nos estudantes, fazendo-os perceber 
as ideologias por trás das práticas educativas e o poder da cultura 
sobre a formação dos indivíduos. Ao ler e discutir os artigos de 
Bourdieu, os estudantes vivenciam um processo de desnaturalização 
e estranhamento, passando a perceber a universidade e a si mesmos 
não como uma realidade concreta e acabada, mas como resultado de 
uma construção social bem mais ampla. Ao estudar o conceito de 
capital cultural, por exemplo, eles se dão conta de que suas atitudes 

em relação às aulas e sua postura diante dos professores são reflexos 
da cultura escolar, familiar e social da qual fazem parte. A herança 
cultural é convertida em passado escolar (BOURDIEU, 2003).  

Mostrar para os alunos que eles enxergam a realidade 
através de sua cultura, é essencial para torná-los mais realistas sobre 
o outro e sobre si. Passar por esse tipo de formação prepara esses 

estudantes para sua atuação enquanto professores da escola básica. 
Somente ao encararem a escola como lugar de produção e 
reprodução da cultura, esses indivíduos poderão desenvolver uma 
prática de ensino consciente e eficaz, tratando os seus alunos como 
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de fato são, respeitando suas diferenças culturais, étnicas e sociais, 
e não como uma ideia abstrata de estudante da escola pública que 

limita a todos, mas não representam ninguém de fato. 
É preciso conscientizá-los que há um salto entre a teoria e a 

prática e que é necessário cuidado para executá-lo da melhor 
maneira. Tendo desenvolvido uma compreensão clara sobre o que é 

a escola e sobre a própria formação docente, esses alunos terão mais 
chances de exercer o magistério como prática emancipatória, não 
projetando em seus alunos suas ideologias e preconceitos, mas 
buscando conhecê-los para construir em parceria com eles uma 
aprendizagem eficaz, capaz de garantir uma cidadania efetiva: 

 
A disciplina de antropologia da educação fez um grande diferencial 
na minha formação acadêmica, pois em outras disciplinas me 

apeguei muito as citações dos autores ou as teorias e esqueci de 
tentar compreender a realidade por meio das teorias. A disciplina 

despertou em mim um olhar mais sensível e mais crítico ao mesmo 
tempo, pois não aprendemos apenas pelos textos, nem apenas 
pelas falas e ações dos colegas de turma, mas foi um diálogo 

contínuo entre os dois que serviu de aprendizado durante todo o 
semestre.  
Acredito que os efeitos trazidos pelo estudo da antropologia foram 

além da sala de aula ou da universidade, pois me mudaram não 
apenas enquanto estudante, mas como filha, irmã, neta, como 

cidadã, passei a observar mais as coisas, as pessoas, os ambientes 
e isso é algo valioso, pois não podemos olhar nada de forma 
isolada, mas temos que perceber o contexto. Vou levar esse 

aprendizado comigo para o meu campo de atuação, pois é preciso 
que o professor tenha em mente que o aluno é um ser integral e 
por isso deve ser observado tanto o cognitivo como o afetivo. 

(Helena) 

 
Considerações finais: um convite aos antropólogos  

 

Este breve artigo se encerra com um convite ousado para 
que mais antropólogos se dediquem ao estudo dos processos 
educativos, da formação docente aos desafios do ensino e 
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aprendizagem. Buscando conhecer, através da pesquisa etnográfica, 

cada curso, cada faculdade e a forma particular como cada um 
articula o desejo das políticas estatais de produzir um certo tipo de 
educação e das condições concretas de realização desse desejo 
(LAVERGNE & BESERRA, 2012). Precisamos nos dedicar ao estudo 
e a compreensão das contradições e incoerências (LAVE, 2015) 
presentes em nosso sistema de ensino para que possamos construir 
estratégias de mudança e superação.  

É preciso ir além das críticas gerais ao sistema educacional 
brasileiro, deixar de lado estudos superficiais e tomar as 
universidades como campo de pesquisa etnográfica de modo efetivo 
e constante. Embora essa não seja a posição mais confortável para 
um antropólogo da educação, é extremamente relevante e 

necessário, estudar o lugar onde se pratica a docência, tomando seus 

alunos, colegas de trabalho e a si mesmo como objeto de pesquisa. 
Experiências como a que vem sendo realizada pela professora 
Bernadete Beserra demonstram que, embora praticar a 
antropologia fora de seu habitat seja um grande desafio, e por vezes, 
até um risco, os resultados alcançados mostram que vale a pena 
romper com o percurso hegemônico e assumir a contramão como 
via oficial.  
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Aprendendo a ser professor 
 

Sílvio R. D. da Silva Júnior1 
 

Introdução 
 
Minha relação com a Didática Antropológica2 aprofundou-

se visceralmente durante a atuação como professor na disciplina de 

Estágio em Docência, realizada no segundo semestre do Mestrado 
em Educação na Universidade Federal do Ceará, onde acompanhei 
a disciplina de Antropologia da Educação ministrada por minha 
orientadora Bernadete Beserra3 no curso de graduação em 
Pedagogia. Não estava preparado para a metodologia proposta, visto 
que seria pela primeira vez avaliado no momento de minha atuação 
docente, através dos diários produzidos pelos alunos numa das 
estratégias de análise da apropriação da teoria pela turma. Apesar 
disso, e justamente por isso, tive o privilégio de vivenciar, perceber 
e refletir, conjuntamente ao desenvolvimento de minha dissertação, 
a experiência como professor (e pesquisador em construção) sob 

                                            
1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Professor do Bacharelado em Educação 

Física da FAFIC-Cajazeiras/PB. Este capítulo é um dos produtos da pesquisa realizada para a 

dissertação de mestrado, orientada pela professora Bernadete Beserra, a quem agradeço pela 
dedicação e pela aposta. Agradeço a oportunidade de construção desse texto ao Grupo de Pesquisa 

em Antropologia da Educação Superior, Políticas Educacionais e Escola da FACED/UFC e a todos os 

pesquisadores que dele participam, particularmente aos professores Bernadete Beserra, Alcides Gussi 

e à Yuri Sales, organizadores desta coletânea. 

2 Aprofundo o assunto em minha Dissertação do Mestrado, intitulada “O professor outsider – A 

didática antropológica aplicada à formação de professores” (2016).  

3 Doutora em Antropologia pela Universidade da Califórnia, Riverside. Professora titular da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. 



106 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
outro olhar, o olhar estranhado, finalmente consciente de minha 

atuação como agente num campo específico, temporalmente 
limitado e com todas suas particularidades culturais, inclusive 
institucionais. 

Jamais havia pensado a educação dessa forma. Jamais havia 
refletido sobre o que é experimentar o verdadeiro poder que o 
conhecimento proporciona. Saí transformado da disciplina e do 
curso, como estudante, pesquisador, professor e, principalmente, 
indivíduo. Posso afirmar que minhas identidades social e 
profissional foram ressignificadas. Não sou mais o mesmo indivíduo 
e, certamente, não serei mais o mesmo professor daqui por diante. 
Decididamente, fui afetado. Não sou mais capaz de manter o mesmo 
olhar sobre minha prática no magistério e nem qualquer outra 

experiência existencial. Assim, sei agora que não se trata apenas de 

estar lá, mas de entender também as diferenças e as relações 
desenvolvidas entre “nós” e “eles”4, e o contexto geopolítico onde se 
dão as mesmas. 

Foi durante o desenvolvimento desse semestre que comecei 
a observar com mais atenção essa metodologia, inclusive refletindo 
sobre a possibilidade de transformar aquela observação – a qual já 
era participante – em objeto de pesquisa, visto que, ao tentar 
entender todas as possibilidades pedagógicas criadas e 
desenvolvidas, me pareceu um exemplo prático de uma educação 
crítica e engajada, justamente o que sempre havia buscado em 

minha atuação. E nesse caso, ainda voltada para a formação de 
professores. Chocante é a palavra que melhor descreve minha 
impressão. Foi impressionante ver o desenvolvimento do 
conhecimento na turma, a “transformação” da maioria dos alunos, 
os quais chegavam “ingênuos” (no meu olhar limitado e 
preconceituoso, conforme fui aprender posteriormente), na verdade 

                                            
4 No caso específico da educação, o “nós” e o “eles” podem ser, ao mesmo tempo, professor e aluno. 
Para a reflexão que acompanha o trabalho, apoiada em Elias e Scotson (2000) e Becker (2008), e 

passível de aplicação em qualquer campo onde são desenvolvidas relações sociais humanas, os 

estabelecidos e os outsiders, ou desviantes.  
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despreparados teoricamente, e terminavam o semestre com uma 
compreensão mais complexa da realidade (passei também por tal 

transformação, inclusive no que cabe à ingenuidade teórica), através 
da apreensão teórica e de sua aplicação na prática cotidiana (como 
na produção de diários, por exemplo), até a capacidade de gerar 
entendimento de si enquanto sujeitos socialmente localizados (o que 

podemos chamar de autoconhecimento), de suas práticas 
profissionais (passadas, presentes e futuras) e de seus lugares na 
sociedade e no campo universitário (o que pudemos constatar 
através dos debates durante as aulas e do trabalho final da 
disciplina). 

Essa metodologia, que chama-se atualmente de Didática 
Antropológica5, tem como principal característica ser desenvolvida 

na contramão da construção de uma pedagogia populista ou de uma 
pedagogia pretensamente neutra, oferecendo elementos para a 
construção da imaginação sociológica dos alunos, imaginação que 
permite aos indivíduos compreender sua história e biografia, e as 
relações entre ambas, auxiliando-os a perceberem a distância que 
existe entre o que se é e o que se parece ser, uma das principais 
dificuldades na apreensão dessa nova forma de interpretação do 
mundo e de suas próprias vidas. Além disso, uma vez que sofre a 
influência da teoria bourdieusiana, tal método serve aos interesses 
de uma verdadeira práxis de transformação social através do 
apontamento dos mecanismos de reprodução de toda dominação 
simbólica. 

Assim, o papel dessa socioantropologia desenvolvida pela 
professora e aplicada como teoria reflexiva, como defendia Pierre 
Bourdieu, é o de fornecer as armas teóricas necessárias para o 
entendimento da realidade e sua consequente transformação, 

através do desenvolvimento da capacidade de resistência dos 

                                            
5 Este nome foi adotado devido ao uso que essa metodologia faz de ferramentas antropológicas 
direcionadas  a alcançar a reflexividade por parte dos alunos, como, por exemplo, o diário de campo, 

usado para pensar a própria aula, e a escrita biográfica, que tem a função de facilitar a reflexão do 

aluno sobre o seu lugar social. 
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sujeitos da educação, levando-os a compreender a socioantropologia 

como um esporte de combate, onde é preciso 
  
Dar-se ao empreendimento de separar o conhecimento comum, 

opiniões, preconceitos, avaliações relacionadas à sua posição social 
e econômica, do conhecimento teórico, científico, que deve estar 
comprometido com a busca metódica da verdade baseada em leis 

gerais, em conceito e não em preconceitos. (BESERRA & 
LAVERGNE, 2012. p. 466) 

 
É evidente que o conhecimento que a professora Bernadete 

buscava construir não pretendia se iniciar e encerrar naquele espaço 
limitado pela disciplina, e pude observar isso tanto pela aplicação 
desse olhar na análise de minha formação como professor-

pesquisador (onde pude compreender o que precisava fazer para 
superar minhas limitações de formação, entendimento da realidade 
e atuação como professor), como através do crescimento dos alunos 
que se dedicaram à compreensão da teoria na disciplina onde 
desenvolvi a experiência etnográfica que constituiu o campo de 
minha dissertação6.  

Enfim, para o que pretende este artigo, descrevo como se dá, 
a partir da narrativa do impacto da Didática Antropológica aplicada 
à formação de professores, o desenvolvimento da imaginação 
sociológica e a importância da aproximação entre os campos da 
Antropologia e da Educação no que diz respeito ao que é ser 
professor no Brasil.  

 
1. Desconstruções e reflexões 

 
É claro que todas as experiências vividas durante a imersão 

no campo de pesquisa afetaram-me profundamente, como 

                                            
6 Foi essa percepção que pudemos constatar nos depoimentos compartilhados durante o 

encerramento da disciplina, em que ficou evidente a força de uma didática que fez sentido para os 
alunos. 
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indivíduo e pesquisador, a ponto de perceber minha atuação 
profissional sob outro olhar, certamente mais crítico7. Confesso que 

fiquei incomodado em perceber o quanto de populismo, de 
preconceito e de uma formação limitada existia em minha prática 
docente, especialmente no que dizia respeito à relação com o outro. 
Tal incômodo só aumentava quando analisava minha condição 

social no início da pesquisa – malformado e frustrado 
profissionalmente, e percebia o quanto precisaria me esforçar para 
transformar essa realidade, uma vez que passava a compreender 
também o que era estar socialmente localizado e sujeito à variadas 
formas de violência e dominação simbólicas. É preciso deixar claro 
que, apesar de formado na mesma Instituição onde desenvolvi o 
mestrado, sou licenciado pleno em Educação Física, campo que 

ainda navega timidamente nas profundezas da teoria social, e isso 
no auge da implantação de políticas neoliberais de sucateamento da 
coisa pública, na primeira década do século vinte e um. 

Passava então a refletir sobre meu habitus professoral, 
comparando-o ao de minha orientadora, o qual considerava, no caso 
dela, um quando na graduação, e outro, na pós-graduação (no que 
diz respeito à compreensão e forma de lidar com as limitações do 
capital cultural dos alunos), ao mesmo tempo em que tinha 
consciência dos problemas de ordem institucional – perseguições 
pessoais, fofocas, conversas de corredor – que a afligiam e refletiam 
em nossa relação durante o período. Assim, essa reflexão se deu 
num contexto de crise pessoal/existencial e a partir de um fato 

ocorrido numa aula que ministrei como professor durante o Estágio 
em Docência, e que, apesar da gravidade e do exemplo de como não 
se agir quando atuamos, passou desapercebido pela maioria dos 
alunos. 

Destaco esse fato porque foi o que desencadeou uma análise 
de minha formação e trajetória profissional sob o olhar 

                                            
7 O que leva também à formulação do título do trabalho, e sua livre inspiração no clássico de Paul 

Willis, “Aprendendo a ser trabalhador: escola, resistência e reprodução social” (1994). 
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antropológico. Se a essa altura já pensava em descrever meu 

processo de apreensão do conhecimento, pensava agora em refletir 
também sobre qual tipo de professor eu era, a partir de minha 
atuação durante a disciplina. Enfim, mais uma das vantagens da 
antropologia quando aplicada à formação de professores: o poder de 
colocar-nos no lugar do “outro” em relação ao momento, onde o 
outro da educação ainda eram a professora Bernadete e a instituição, 
uma vez que na faculdade ainda experienciamos (alunos de 
graduação e pós-graduação) a condição de “não-lugar” (nem aluno, 
nem professor).  

Voltando à descrição do fato, a aula que ministrava no 
Estágio em Docência tratava da existência de “duas educações” no 
Brasil, uma privada, voltada para o mercado, e a pública, onde 

àquela altura já percebíamos que tinha muitos problemas 

estruturais e políticos, e que os professores na maioria das vezes não 
têm preparo nem prazer em atuar, tornando-a cada vez mais 
precária e precarizada, enquanto o privado torna-se cada vez mais 
voltado para o tecnicismo burocrático desprovido do pensamento 
crítico (além da impossibilidade de prática da cidadania em si). Em 
ambos os casos, o objetivo certamente não é a formação de cidadãos 
críticos e engajados com a transformação da desigualdade social 
brasileira. Discurso político...  

Hoje, devido ao conhecimento apreendido, sei que a questão 
é mais complexa, o que não permite aprofundá-la no espaço 

limitado de um capítulo, quiçá numa aula. De qualquer maneira, 
nesse momento caí numa armadilha, numa das muitas às quais fui 
exposto no semestre e que serviram para me dar a certeza de que 
não estava preparado ainda para ser professor universitário, meu 
objetivo pessoal naquele momento. Entendia agora que precisava 
estudar mais, preparar-me mais, pois reproduzia em minha atuação 

– mesmo que de forma inconsciente – o populismo do qual éramos 
tão críticos no Grupo de Pesquisa. Assim, já percebia como ser 
professor não era tarefa fácil, e iniciava a reflexão sobre o papel 
estratégico da função para uma nação, uma vez que, para entender 
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a educação brasileira, precisava entender o Brasil e seu papel no 
contexto geopolítico internacional, passado e presente.  

Nessa armadilha, “armada” a partir da fala de um aluno 
sobre política onde foi citado Olavo de Carvalho, colunista de uma 
conservadora revista de circulação semanal, não contive um suspiro 
que evidenciou meu incômodo pelo uso da referência, e argumentei 

que devíamos tomar cuidado com o que tomávamos por 
conhecimento num período em que a informação se propagava 
numa velocidade sem precedentes via internet. Minha expressão 
corporal, associada ao comentário, gerou revolta em Horácio8, o 
qual, desde o primeiro dia de aula, me causava incômodo devido a 
seu olhar e postura, que me pareciam afrontadores, além de seu 
posicionamento ideológico e político. Havia chegado o momento do 

embate, e todo o incômodo que o aluno me provocava aflorou, 
fazendo-me, inclusive, esquecer do papel desempenhado no 
momento, e me levando a pensar como um insolente daqueles não 
sabia o seu "lugar" na relação hierárquica existente na sala de aula. 
Ainda por cima fazia uma coisa dessas depois de eu haver finalmente 
conseguido superar toda minha insegurança em atuar como 
professor na disciplina. Alguns depoimentos dos diários ajudarão a 
evidenciar quem era o aluno, como reagi e o porquê da importância 
da Didática Antropológica quando aplicada à formação de 
professores, partindo da análise da falta que esse conhecimento fez 
na minha atuação naquela circunstância: 

 

Essa discussão acerca da corrupção trouxe o comentário de um dos 
colegas, que comentou uma pequena citação, que logo foi 
identificado pelo professor, com aparente aversão, como de autoria 

do Olavo de Carvalho. O pequeno comentário sobre o autor 
suscitou uma discussão que se prolongou até o final do primeiro 

tempo o que me deixou, particularmente, muito estafada, pois o 
que deveria ser um debate sobre a obra do autor e as suas 

                                            
8 Os nomes dos sujeitos da pesquisa foram alterados para manter seu anonimato, e será assim ao 

longo do texto. 
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concepções tornou-se uma rixa de “você-falou-isso-mas-pareceu-
aquilo. (Cassandra. Diário, 01 de abril de 2015) 

 

Outra aluna ironiza, além do fato, o direcionamento político 
que povoa a cultura da instituição: 

 
Durante o intervalo, fui informada de um diálogo acalorado entre 

um colega e amigo meu e o professor Silvio. Segundo informações, 
críticas às manifestações contra a presidenta Dilma e também com 

relação ao pensador Olavo de Carvalho estimularam esse meu 
colega a se manifestar contra as declarações do mestre. Eu e ele 
conversamos no intervalo e percebi que os autores que ele estuda 

não são os mesmos que os professores da Faced nos indicam. A sua 
bibliografia incluía Ludwig Von Mises, Luiz Felipe Pondé, Milton 
Friedman, Murray Rothbard, Frederich August von Hayek e, claro, 

o polêmico Olavo de Carvalho. Confesso que apesar de estar às 
voltas com o Senso prático, senti-me tentadíssima a estudar esses 

outros autores, liberais, capitalistas... Por que não?” (Janaína 
Montesclaros, diário, 01 de abril de 2015) 
 

No depoimento de Antônio, fica evidente como eu não soube 
contornar o problema: 

 
O segundo bom momento foi um debate geral sobre conjuntura, 
sempre com uma exposição do Silvio e fazendo a ligação com a 

nossa disciplina. Em determinado momento um aluno fez uma 
intervenção perguntando o porquê que na Universidade só se fala 

dos autores e pensadores de esquerda, citando, na ocasião, um 
colunista de estrema direita que semanalmente (escreve) 
barbaridades em blog e revistas. Houve certa tensão, um bate-

boca, um debate rebaixado. Pessoalmente, acho que o Silvio 
patinou. Deveria ter fundamentado uma crítica ao liberalismo. 
Sinceramente, não conheço o articulista citado e, ao expressar meu 

desconhecimento, a sala que assistia esse debate “a dois” sentiu-se 
aliviada. (Antônio Café, diário, 01 de abril de 2015) 

 

Finalmente, o depoimento do aluno envolvido na questão, já 
sob uma perspectiva reflexiva, uma vez que se tratava do diário da 
aula posterior ao ocorrido, ministrada pela professora: 
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Também me inquiriu sobre o suposto embate que houvera na aula 
anterior. Eu com muito prazer expus minha opinião sobre a bitola 
que há na universidade, sobre o sentimento anticapitalista (que 

Ludwig Von Mises aborda com maestria em seu livro A 
mentalidade anticapitalista) que há nas pessoas, de um modo 
geral, e na universidade, de forma específica. Falei alguns autores 

“diferentes” que não são citados nas aulas: Von Mises, F. Hayek, 
Milton Friedman, Karl Popper, etc., e também critiquei essa 

insistência em citar sempre os mesmos autores e ideias. O que 
reina na pedagogia é a farsa de Paulo Freire, que só tem os títulos 
que tem pela sua simpatia com o comunismo, mais do que por sua 

“importância pedagógica”. Enquanto o que for diferente é repelido. 
Como a fala incisiva de Silvio para com Herbert: “não me diga que 
vai citar Olavo de Carvalho!”. Fátima fez um elogio ao 

desentendimento. Incitando a turma a discordar e falar, mas falar 
com embasamento. (Horácio, diário, 08 de abril de 2015) 

 

É evidente que o fato teve repercussão na turma, visto que 
foi aberto um espaço para discussão do ocorrido na aula seguinte. 
Naquele momento não consegui perceber a gravidade de minha 
postura e – pelo que pude ler nos diários – os alunos também não. 
Considero a situação grave primeiramente por evidenciar meu 
preconceito com a posição político-ideológica do aluno, e também 
porque, mesmo pensando em criticar o uso de um conhecimento 
baseado no senso comum, não consegui fazê-lo, pois não possuía 
elementos para desconstruir cientificamente as “verdades” do autor. 
Na percepção de minha orientadora, eu ironizei talvez acreditando 

que houvesse adesão ao meu ponto de vista, o que não houve, 
também por desconhecimento do autor e do assunto pela maioria 
dos alunos9. Considero que o que fiz foi ativar um mecanismo de 
defesa (afinal, precisava “ganhar” a discussão) que me empobreceu 

como professor, teórica e antropologicamente, pois assumi uma 
postura distante do que propunha a disciplina. Nesse fato, fica 
evidente minha postura preconceituosa e hierárquica. 

                                            
9 Alguns diários deixaram isso claro. 
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Preconceituosa por não relativizar a colocação, tentar entendê-la e 

manter diálogo com o aluno. Ao contrário, o constrangi. E, ao ser 
interpelado por outro aluno que foi em sua defesa, não soube rebater 
cientificamente às colocações, apelando para a hierarquia do "você 
sabe com quem está falando?"10 Para mim, professor com mais de 
uma década de atuação, a possibilidade de refletir sobre o ocorrido 
foi uma surpresa. Primeiro, por perceber meu limitado 
conhecimento, o que me impediu de manter um diálogo produtivo 
e enriquecer o conhecimento dos alunos sobre o assunto e segundo, 
por perceber como muitas vezes lidei com outros alunos dessa 
forma ao longo da carreira, constrangendo-os devido a minha 
limitação teórica. Para mim, ficam evidentes os traços de uma má 
formação, o que gerou a incapacidade de perceber as limitações 

didático-pedagógicas e culturais que deveria trabalhar para 

melhorar constantemente como professor. Ao menos até aquele 
momento. 

Não podemos esquecer que o professor também é aquilo que 
vê, algo que muito lembra a relação de aprendizado das crianças, 
por imitação. Atuando dessa forma e mantendo uma relação 
constante com o grupo por um período maior de tempo, e cativando 
alguns o suficiente para afetá-los enquanto interessados em adquirir 
o que podia oferecer, também poderia influenciá-los negativamente, 

                                            
10 Roberto da Matta desenvolve a ideia da hierarquização e autoritarismo da sociedade brasileira 

através de três dimensões distintas em seu livro Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia 
do dilema brasileiro, de 1979: a da ordem formal, baseada em posições de status e prestígio social 

bem definidos, onde não existem conflitos e onde "cada um sabe o seu lugar". A da existência de uma 

oposição sistemática entre o mundo das "pessoas", socialmente reconhecidas em seus direitos e 
privilégios, e um universo igualitário dos indivíduos, onde as leis impessoais funcionam como 

instrumentos de opressão e de controle ("para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei"). E a terceira, 

do mundo do sagrado, onde se opera uma suposta equalização da sociedade, já que todos são filhos 
de Deus, ao mesmo tempo em que são mantidas estruturas claramente hierárquicas de santidade. 

Na mitologia brasileira, estes sistemas hierarquizados operam uma dissociação entre dois mundos 

ideais: o mundo da casa, onde as pessoas valem pelo que são, onde reinam a paz e a harmonia, e o 

mundo da rua, onde os indivíduos "lutam pela vida" em uma batalha impiedosa e anônima. Nesta 
batalha, as principais armas são, alternativamente, a afirmação dos privilégios de status das pessoas 

das classes dominantes ("você sabe com quem está falando?") e a redução dos indivíduos às leis 

impiedosas do mercado e da burocracia. 
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ou no mínimo, naturalizando tais comportamentos como 
"normais". Enfim, acredito haver “falhado” como professor naquele 

momento. Não como um todo, obviamente. Ao final da aula, os 
alunos compreenderam o conteúdo, nossa relação pessoal não foi 
afetada e retomo o fato deles também não darem destaque ao 
ocorrido para além dos depoimentos contidos no texto. Porém, 

como análise de minha prática pedagógica, fica evidente a 
importância que se deve dar à construção de nosso capital cultural 
para um bom desempenho da função de professor. Assim, se trato 
neste texto da Didática Antropológica e de sua aplicação à formação 
de professores, é porque acredito que devamos estar bem 
preparados para desempenhar função tão estratégica na sociedade, 
o que evidencia que o método é fundamental, mas que também é 

necessária a presença de alguém que saiba utilizá-lo, 
preferencialmente com uma boa formação antropológica (para 
ampliação do olhar) e interesse pelo ensino “prático” da disciplina 
(BESERRA, 2016, p. 10). 

Assim, posso descrever com exatidão que fui afetado pelo 
ocorrido, e soube que, dali por diante, não poderia ser mais o mesmo 
professor. Ao menos me esforçaria para não ser. É justamente daí, 
da descoberta de que além de se aprender antropologia na prática 
também a criamos, que surge a Didática Antropológica e sua 
possibilidade de transformação a partir da superação das distâncias 
que a diferença cria, e que nos fecha para o “outro”, para o novo e 
para a possibilidade do processo de ensino/aprendizado na escola. 

Jamais descobriremos nosso preconceito ou o preconceito do outro 
se não tivermos espaço para nos expressar. Também é um 
preconceito não querer ver, e é importante que saibamos utilizar (e 
compreender) todas as formas de expressão. Apesar de não existir 

diálogo entre desiguais, a comunicação vai além da palavra, e 
também podemos "falar" com nosso corpo, nossos gestos e nossas 
atitudes. Essa é a riqueza que a Antropologia carrega para a 
educação quando as duas áreas dialogam. Se só olhamos para o que 
nossas ideologias nos permitem ver e, por isso, iniciamos nossa 
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jornada antropológica sob um olhar ainda muito restrito do mundo, 

carregado de preconceitos que nos impossibilitam de ver além do 
que acreditamos ser verdadeiro ou certo, felizmente, com o passar 
do tempo e a partir da interiorização que fazemos da teoria 
antropológica, podemos modificar esse olhar e passar a observar 
coisas nunca vistas antes por nós mesmos. É assim que podemos 
disciplinar nosso conhecimento, afinal, não há pensamento crítico 
sem apreensão do conhecimento. 

Finalmente, defendo que é preciso evidenciar estas práticas 
pedagógicas (mesmo quando retratem quem somos sem o glamour 
da luta e da atuação política idealizada) porque é desse outro olhar, 
desse estranhamento, e não somente do ponto de vista vitimizado 
dos que sofrem ou heroico dos que lutam, mas dos que também 

reproduzem e mantêm (mesmo que de forma inconsciente) a 

condição de violência simbólica a que são expostos a maioria dos 
alunos brasileiros, que poderemos superar nossa condição de 
precarizados enquanto povo e nação. Ou corremos o risco de repetir, 
eternamente, ensinamentos que não queríamos e acabar sendo 
objeto de análises que refletem bem nossa condição profissional, a 
de nossas aulas e a de nossos alunos: 

 
Ficou explícito, na maioria dos diários da aula anterior, que o 

choque de opiniões do Silvio com o Horácio ocupou grande parte 
da aula e que grande parte dos alunos e alunas ouviram o debate 
com apatia. É preciso analisar o que significa essa apatia. Será 

temor de se expor ou opinar, ou é porque a exposição das opiniões 
foi superficial, a ponto de não entusiasmar mais pessoas? [...] 
Todas as opiniões, todas as posições ideológicas, por mais que 

discordemos, precisam ser expostas e fundamentadas. Somente 
conhecendo as ideias que discordo é que poderei ter argumentos 

para contrapô-las. (Poeta, diário 08 de abril de 2015)  
 

Assim, para o que busca elucidar esse trabalho, é preciso 
refletir se tal "erro" foi derivado somente de quem eu era enquanto 
indivíduo socialmente construído, ou se o mesmo seria reflexo de 
meu habitus professoral, do professor que eu era naquele momento. 
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Sendo um habitus professoral, logo socialmente construído, temos 
que analisar então a cultura institucional ao qual fui exposto em 

minha formação e, uma vez que o campo onde fui formado e 
desenvolvi minha dissertação foi uma instituição formadora de 
professores, é possível refletir sobre a possibilidade de ruptura com 
o modelo populista, hierárquico, preconceituoso e malformativo (o 

que justamente transformaria o modelo) predominante na educação 
nacional. Dessa maneira, tornar-me pesquisador no campo onde fui 
formado professor/profissional, tendo posteriormente contato com 
uma metodologia que me fez refletir sobre minha função social e 
minha localização no campo educacional brasileiro, foi um privilégio 
que me ajudou a desenvolver algumas hipóteses sobre resistência, 
ruptura e, quem sabe, superação do modelo de dominação a qual 

estamos expostos desde a mais tenra idade e o qual, se não nos 
apropriarmos do conhecimento crítico e da atuação engajada, 
estaremos inclusive contribuindo para manter. São elas que 
aprofundaremos agora. 

 
2. Um novo habitus professoral 

 
Se a formação do conhecimento do professor se dá 

socialmente, devemos lembrar também que o mesmo se encontra 
repetidamente exposto às condições sociais definidas que imprimem 
nos indivíduos um conjunto de disposições duráveis e transferíveis 
(a interiorização da realidade externa), o que Bourdieu definiu como 

habitus. Dessa forma, e tratando a sala de aula como campo de 
atuação dos professores, onde ela representa também um espaço de 
formação de um sistema de esquemas de percepção, de apreciação 
e de ação, além de formar um conjunto de conhecimentos práticos 

adquiridos ao longo do tempo que nos permitem perceber e agir e 
evoluir com naturalidade nesse universo social, trago como apoio 
teórico para o trabalho a proposta de Silva (2005), de que a prática 
professoral aí constituída pode ser classificada como habitus 
professoral, uma vez que se aprende a ensinar na prática da 
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experiência de ensinar, e é dessa prática que se desenvolve esse 

habitus: 
 
O desenvolvimento desse habitus se dá independentemente da 

formação didática específica e relaciona-se precariamente com a 
metodologia dos modelos de ensino disponíveis na literatura, que 
são ensinados na sala de aula dos cursos que preparam 

professores. (SILVA, 2005, p. 158) 
 

Foi no conjunto de ações visivelmente exercidas pelo 
professor, na análise do habitus professoral, que a autora percebeu 
que era aí que o professor recebia respostas imediatas, objetivas e 
espontâneas de seus alunos, onde estas estabeleciam relação direta 
com os gestos de ensino decididamente intencionais praticados por 

esse profissional. Ao que parece, a velha máxima de se educar pelo 
exemplo permanece, inclusive no conjunto de práticas repetidas 
coletiva e harmoniosamente, como a disposição de lugares em sala 
e a leitura dos textos, sem que tenha havido negociação entre os 
agentes – e próprias do processo de ensino e aprendizagem. Por 
exemplo, no caso da turma onde ocorreu o fato descrito no trabalho, 
no início do semestre, mesmo com a professora estimulando a 
participação dos alunos, e oportunizando essa participação, estes, 
ainda sujeitos de seus habitus educacionais, não se perguntavam 
como deviam se comportar em práticas repetitivas e coletivas, se 
podiam propor algo novo, e agiam harmoniosamente, mesmo 
oriundos de diferentes campos educacionais. Ou seja, há um habitus 

professoral que ainda é esperado pelo aluno em qualquer período 
educacional – o da explicação da matéria. E é nesse pequeno detalhe 
pedagógico que pode estar toda a eficiência, ou não, do professor em 
exercer futuramente sua profissão, uma vez que existe um linha 

tênue entre a formação de um conhecimento superficial e a 
formação de um conhecimento complexo, que pode diferenciar 
aqueles indivíduos que serão sujeitos ou agentes da educação: 

 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 119 
 

Aqueles alunos não respondiam adequadamente ao habitus 

professoral manifestado por seus professores porque não 
praticavam o ensino durante a formação; praticavam, sim, a 
aprendizagem. Portanto, se praticavam algum habitus era o de 

estudante, e não o de professor. No que ainda diz respeito ao 
descompasso gestual, podemos dizer que se originava do fato de 
que aqueles professores nunca haviam ensinado para aqueles 

alunos: que a explicação do texto era efetivada pela leitura, como 
mostrava o habitus que exibiam. (SILVA, 2005, p. 159)  

 

Para a autora, tal quadro se perpetua porque, na 
constituição do habitus professoral, a ação prática é estritamente 
vinculada com recursos teóricos que foram apreendidos 
abstratamente, o que leva a dizer que o aprendizado teórico vai ser 
manifestado na prática do exercício que o produz. Ou seja, durante 

a formação os futuros professores estruturam o habitus estudantil, 
e não o habitus professoral, pois o último será desenvolvido somente 
no e com o exercício da docência. Por isso mesmo, a autora afirma 
que o ato de ensinar na sala de aula denomina-se habitus, e não 
prática docente. 

Enfim com base na reflexão apresentada, podemos dizer que 
o habitus professoral faz parte do conjunto de elementos que 
estruturam a epistemologia da prática, e que podem assim ser 

transformados enquanto cultura institucional, seja na instituição 
onde os sujeitos serão formados (a universidade) ou na qual atuarão 
como professores (a escola, a universidade ou qualquer outro espaço 

de aprendizagem). Assim, apesar da estruturação do habitus 
professoral ser comum a todos os profissionais de ensino, em 
qualquer área do conhecimento, e apesar de sabermos que 
aprendemos a ensinar durante o exercício da profissão, a 
dissertação na qual inspira-se esse artigo demonstra que a Didática 
Antropológica, como conhecimento aplicado à formação de 
professores, ensina a ensinar já durante a formação, caracterizando-
se como uma vantagem significativa no que diz respeito à 
transformação do atual cenário da educação pública brasileira. 
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Claro que o conhecimento é um processo interminável de 

aperfeiçoamento, mas é o desenvolvimento do pensamento crítico, 
o qual pode ser alcançado a partir do desenvolvimento do olhar 
antropológico, que permite ao indivíduo, seja ele aluno ou professor, 
de qualquer área e em qualquer campo, interpretar a realidade a 
partir do olhar estranhado proporcionado pela utilização de 
ferramentas antropológicas como a observação participante, a 
etnografia e os diários de campo, inclusive para estudar o campo no 
qual se encontra inserido e sua própria prática pedagógica, se for de 
seu interesse. O desenvolvimento dessa visão crítica possibilita 
inclusive a percepção, por parte dos professores em formação, da 
relação existente entre o campo no qual são formados (e os habitus 
e toda a cultura institucional que envolve esse campo) e os 

professores que irão tornar-se futuramente, inclusive com a 

possibilidade de identificar e superar possíveis limitações ao longo 
de seu processo formativo. Dessa forma, também é possível superar 
o olhar ingênuo da sala de aula como espaço neutro de aprendizado, 
uma vez que a cultura institucional (sob a forma de habitus docentes 
e do currículo acadêmico, além da pesquisa e das relações sociais ali 
existentes) influencia e é influenciada pela cultura de cada um dos 
professores que compõem esses campos. Foi este “simples” ato 
pedagógico que se tornou a base para a reflexão de nosso Grupo de 
Pesquisa11 sobre a instituição escolar como elemento-chave da 
formação docente. 

Guiados pela Didática Antropológica os alunos podem 
enxergar-se como agentes componentes de um campo produtor de 

                                            
11 Grupo de Pesquisa em Antropologia da Educação Superior, Políticas Educacionais e Escola. Grupo 

registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, pertencente à Plataforma Lattes, e descrito 

como “formado por pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação interessados em 
compreender as transformações desencadeadas na cultura universitária e escolar brasileira desde a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. A partir de estudos etnográficos das 

instituições a que estão ligados os seus pesquisadores, o grupo de pesquisa pretende tanto produzir 

conhecimentos na sua temática de interesse, como experimentar, aperfeiçoar e criar instrumentos 
de pesquisa capazes de captar a realidade em suas expressões cotidianas, sobretudo no sentido da 

construção de uma antropologia da educação superior, das políticas educacionais e da escola”. 

Consulta: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8320223590241333  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8320223590241333
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habitus e de uma cultura específica, o que somente descobre-se a 
partir da tomada de consciência crítica por parte do indivíduo, o que 

também pode levá-los a perceber como sua formação é capaz de 
transformar, quando for o caso, essa cultura. Concretamente, no 
campo da formação de professores, é através do olhar antropológico 
voltado ao próprio contexto que o aluno pode compreender a escola 

como campo de luta política, quando em sua futura atuação como 
professor. Na verdade, o simples ato de direcionar o olhar dos 
futuros professores para sua própria formação evidencia a 
necessidade de urgência na aproximação dessas duas áreas do saber, 
pois permite que os futuros docentes aprendam através da 
Antropologia a analisar criticamente sua trajetória, sua cultura e o 
campo onde são formados a partir de sua própria formação como 

professores, ao mesmo tempo em que tornam-se capazes de 
alcançar reflexões acerca das relações existentes entre o Estado e as 
Instituições Educacionais, o que influencia diretamente em sua 
formação e em sua atuação futura.  

Enfim, essa didática, surgida da necessidade de resistência 
de uma outsider no campo onde encontrava-se politicamente em 
desvantagem, pode ser definida como uma estratégia de 
sobrevivência que se converteu numa metodologia que serve de 
“arma de combate” para uma formação docente que evita os riscos 
do populismo docente, do tecnicismo e da simplificação do saber, o 
que provoca mudanças significativas na trajetória formativa dos 
alunos e futuros professores. Como refletiu a própria Bernadete 

Beserra, 
 

A melhor ‘cozinha’ do ‘olhar antropológico’ é a pesquisa 
etnográfica. É na sua prática que emergem todos os sentimentos e 

questionamentos que precisam ser trabalhados, compreendidos e 
respondidos para que se inicie a conversão a esta forma particular 
de enxergar o mundo e a si próprio. É durante o seu percurso que 

os conceitos básicos da disciplina começam a fazer sentido, a ser 
praticados à semelhança do aprendizado de uma língua 
estrangeira onde nada substitui o contato com o ‘nativo’. Em 
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síntese, para ela, a pesquisa etnográfica oferece a oportunidade de 
se experimentar, na ‘própria pele’, o desafio da relativização e 

todas as frustrações, alegrias e angústias que emergem do 
encontro com o ‘diferente’, mas também, e principalmente, do 
encontro consigo próprio (Powdermaker 1966: 39). (BESERRA; 

LAVERGNE, 2015, p. 3-4) 
 

Assim, convencida de que o aprendizado do “olhar 
antropológico” exige treinamento, a estratégia da autora é simples: 
os alunos aprendem a observar, observando; ler, lendo; discutir, 
discutindo e escrever, escrevendo. Se todos conseguirem se 
disciplinar minimamente, a eficácia desse método desestabilizante 
fica evidente, uma vez que a realidade educacional, carregada de 
uma visão romantizada e de senso comum, ainda é objeto de 

fantasia e esperança de todos, ainda mais num país de ambiguidades 
e injustiças sociais tão díspares como o Brasil. Assim, o poder desse 
método caracteriza-se pela desconstrução do habitus que não nos 
permite distinguir a confusão entre ciência e opinião, algo a que não 
se chega sem um treinamento específico. E essa desconstrução se dá 
através da construção de outro habitus: o da busca incessante do 
conhecimento e da formação do pensamento crítico, adquirido 
através do uso da Didática Antropológica. 

A partir dessa desconstrução, nós temos a oportunidade de 
desafiar a lógica da dominação, de refletir sobre nossa condição 
social, possibilidades e limitadores de ascensão socioeconômica e a 
relação entre essa realidade e nosso desempenho durante o percurso 

educacional, não necessariamente escolar, para daí encontrarmo-
nos12 como sujeitos da educação que podem tornar-se agentes, ou 
indivíduos conscientes de sua função social e estrategicamente 

                                            
12 Professores, pesquisadores, alunos e profissionais que atuam nos diversos campos educacionais, 

desde o corpo técnico dirigente (os estabelecidos, legisladores ou pesquisadores possuidores de 
elevado capital – científico ou acadêmico, social, político, ou todos eles juntos – relativo ao tema) até 

os funcionários terceirizados da limpeza ou da cozinha nas escolas públicas do ensino básico, talvez 

o quadro “técnico” mais precarizado na realidade educacional brasileira.    



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 123 
 

engajados nos diferentes campos educacionais que intercalam-se 
durante nossa experiência profissional.  

Mas não é uma jornada fácil, e são necessárias algumas 
práticas componentes do fazer antropológico para chegar-se a 
constituição desse novo habitus professoral, vinculado à prática 
docente crítica e engajada com a transformação da realidade. Nada 

que um antropólogo bem formado não saiba, mas de uma potência 
significativa quando aplicadas ao contexto dos próprios sujeitos da 
educação, buscando formar professores críticos e que possuam o 
habitus da busca do conhecimento13 para dar sentido a sua função 
social. 

 
3. Olhando, compreendendo e relativizando 

 
Frente ao estranhamento inicial ante novos conceitos e 

percepções da realidade (o que deixa perdidos os neófitos no que diz 
respeito à aproximação da antropologia com a educação e à 
necessidade efetiva dessa disciplina no currículo de um curso de 
formação de professores), essa impressão pôde ser transformada a 
partir da primeira “surpresa” da antropologia: a possibilidade de 
tornar exótico o que é naturalizado14. Assim, o conhecimento 
socioantropológico, quando aplicado à formação de professores, 
permite a desnaturalização do que é natural e a percepção da aula 
como histórica, não natural, como uma atividade social carregada 
de sentido, valores e crenças particulares do professor e interpretada 

pelos alunos conforme suas próprias crenças e valores. 
Portanto, o desafio do olhar antropológico na educação é o 

de não se deixar levar pelas aparências, pelo senso comum que 
possuímos (junto ao capital cultural limitado que trazemos) quando 

ingressamos em cursos de formação de professores, e que pode 

                                            
13 No sentido bourdieusiano, limitado e, portanto, mutável, como no sentido de habitus professoral 

apresentado pelo texto. 

14 O texto “Nacirema” de Horace Miner (1956), apresenta uma divertida introdução à exotização do 

que é culturalmente naturalizado. 
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perigosamente nos acompanhar ao longo da vida, caso não façamos 

nada a respeito, visto que adentra inclusive ao meio acadêmico. 
Além disso, não é somente o distanciamento que é fundamental 
nessa construção, mas o método, o conhecimento que devemos 
adquirir para alcançar o pensamento socioantropológico, uma vez 
que é sabido que nossa posição social limita nosso olhar sobre 
determinado tema. Nesse sentido, politicamente essa didática 
propõe superar a imagem do viralatismo criada em torno do 
professor brasileiro15 através do entendimento crítico da realidade 
da educação brasileira atual, e da possibilidade de transformação 
desse quadro pelo engajamento individual de cada um quando no 
momento de sua atuação profissional, numa representação das 
estratégias de reconversão propostas por Bourdieu.  

Enfim, é através da construção do olhar antropológico pelo 

estranhamento do familiar e da identificação e reflexão sobre as 
várias “culturas” existentes nas mais variadas instituições 
educacionais (a aula, a faculdade, a escola), que é possível 
desnaturalizá-las. É assim que se empodera os alunos, conforme 
descreve Bernadete Beserra quando reflete sobre sua didática: 

 
Os efeitos da pesquisa eram quase imediatos: os alunos se davam 

conta dos entraves envolvidos na sua aprendizagem: o capital 
cultural limitado de alguns era relacionado à má-fé institucional e 
ao populismo docente, dentre tantos fatores e categorias que 

passavam a fazer parte dos seus vocabulários. Não apenas 
aprendiam racionalmente: tanto praticavam com a leitura dos 
textos e os debates em sala de aula, que praticamente 

incorporavam o instrumental que os ajudava a compreender a 
própria posição naquele ‘mundo’ e nos outros em que circulavam. 
Sentiam-se inteligentes e capazes, um fenômeno extraordinário 

                                            
15 Numa imagem construída pela classe dirigente e interessada, onde professor não produz se não 

estiver em sala de aula, e mantida pela autoimagem construída pelos próprios professores, do 

coitadismo, caracterizado pelo desânimo em atuar na função sem a criação de possibilidades de 

transformação ou criação de novas realidades, e reforçada por sua atuação prática inconsciente, 
caracterizada muitas vezes pelo populismo docente. Para aprofundar o assunto, ler “Entre o 

populismo docente e o dom da fala discente: problemas do ensino básico que sobrevivem à formação 

superior em pedagogia”, de Beserra, Oliveira e Santos (2013). 
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num curso em que os professores em geral repetem a ladainha do 

aluno ‘fraco’: ‘o nosso aluno é fraco’, ‘temos de ir devagar’, etc. 
(BESERRA, 2016, p. 6)  

 

Outra ferramenta fundamental da Didática Antropológica 
para o aprofundamento do olhar estranhado até o ponto de 
desenvolvimento do pensamento sociológico é o diário de campo. 
Através dele, os próprios indivíduos podem acompanhar o 
desenvolvimento de seu aprendizado (na escrita e no 
aprofundamento teórico, por exemplo), de sua percepção da 
realidade e das relações sociais nos diferentes campos onde se 
encontram inseridos, do senso crítico e da superação do senso 
comum, etc. Os diários são, assim, instrumento fundamental para a 
exotização do familiar e para a compreensão do conceito de cultura 

e outros indispensáveis à construção do olhar antropológico. Mas 
sua função não fica restrita a isso: à medida que estimulam a escrita 
e a narrativa de fatos e histórias, os diários também se tornam um 
importante instrumento de construção da identidade do professor, 
através da possibilidade de autoconhecimento do indivíduo e, claro, 
de uma possível autoavaliação. Assim, associados aos textos básicos 
da antropologia – estruturados para abordarem gradualmente os 
temas mais tocantes à formação do pensamento sociológico – e da 

escrita do trabalho final (onde pode ser aplicado o desenvolvimento 
de uma experiência etnográfica ou autoetnográfica), resultam no 
que a professora destacou como os rituais daquela conversão que, 

ao final, produz sentido para os sujeitos da educação.  
Através dos diários, é possível ao professor ter acesso a visão 

de mundo e a capacidade de escrita e reflexão dos alunos, o que os 
torna importantes instrumentos também de avaliação do 
aprendizado, permitindo acompanhar o impacto da incorporação de 
novos conceitos. Didaticamente, os diários ensinam a observar e 
analisar os fenômenos contextualizadamente, criando a 
possibilidade de desenvolver o olhar estranhado, de relativizar a 
experiência e, por isso mesmo, de gerar a produção de hipóteses, o 
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que já aproxima o aluno da possibilidade de trilhar os caminhos da 

pesquisa, se for de seu interesse. Além disso, retomando a 
aproximação entre os campos da educação e da antropologia, mais 
um ponto para antropologia – se pensarmos a educação como 
estratégia de desenvolvimento de um país. Aplicando o olhar 
estranhado e a produção de diários à formação de professores, os 
indivíduos desenvolvem consciência da defasagem em que se 
encontra a educação brasileira e a formação de professores no 
Brasil, vinculada a um currículo pesado que serve para proteger 
espaços, criar novas vagas e que se materializa desprovido de 
sentido para os sujeitos da educação. E é importante que o aluno, e 
futuro professor da educação básica, construa-se como um 
profissional que faz sentido para si, que seja capaz de refletir sobre 

sua prática e, se necessário, transformá-la. Coletivamente, a 

transformação individual pode levar a transformação dos diferentes 
campos da educação brasileira, perpassados que são por habitus e 
interesses particulares difíceis de serem superados. 

Finalmente, os diários são vinculados à noção da construção 
do conhecimento, onde os indivíduos podem desenvolver diferentes 
olhares sobre diferentes contextos, o que permite compreender as 
práticas contextualizadamente e entender seu sentido. 
Compreendendo seu sentido, fica mais fácil compreender o jogo 
social nos diversos campos sociais, o que permite ao indivíduo 
consciente o desenvolvimento de estratégias para adaptar-se, 

destacar-se ou simplesmente sobreviver. 
 

À guisa de conclusão – Exotizando o familiar e empoderando 
alunos 
 

Empoderar os indivíduos, os sujeitos da educação, os futuros 

professores e gestores da educação, empoderar os cidadãos 
brasileiros, cearenses, fortalezenses, foi o que buscou a professora 
Bernadete Beserra através da tentativa de refletir, compreender e 
transformar sua prática pedagógica, o que deu origem à Didática 
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Antropológica, algo que já lhe escapa aos dedos, começando a ser 
compreendido e apropriado por seus orientandos e demais 

componentes de nosso Grupo de Pesquisa. Queremos compreender 
a educação brasileira e o Brasil. Queremos entender, mas não fazer 
julgamento de valor. Queremos entender e intervir em nossas 
práticas cotidianas, mostrar que é possível sim ser bom professor 

em nosso país e, melhor ainda, que existem possibilidades reais de 
resistir a toda violência simbólica que perpassa o campo educacional 
e no qual, quando conscientes, podemos agir adotando as melhores 
estratégias para garantir posições socialmente estáveis e construir 
(ou aprimorar) espaços de resistência, espaços de luta.  

Em síntese, a didática proposta pela professora não busca, 
afinal, formar antropólogos, mas, através da utilização de algumas 

ferramentas do fazer antropológico, treinar o olhar de futuros 
professores do ensino básico para enxergar que a sua trajetória 
existencial e a (sua) visão de mundo daí surgida, composta de 
desejos, preconceitos e valores, representam apenas uma dentre 
tantas possibilidades. Dessa forma, tal metodologia os ajudaria a 
lidar com os vários “outros” que encontrassem nas escolas quando 
de sua atuação ou mesmo na vida, caso mantivessem a disposição 
de não serem professores.  

Assim, compreendendo a formação de professores como um 
processo de aculturação como outro qualquer, o indivíduo passa a 
enxergar socioantropologicamente suas próprias práticas escolares 
e compreender seus interesses, limitações e potenciais como 

produzidos por suas histórias de vida, mas também por políticas de 
Estado, passando a aceitar também a responsabilidade que tem por 
sua formação teórica, compreendendo assim a importância de sua 
prática profissional e de seu papel na sociedade.  

Particularmente, acredito que o investimento na formação 
de um leigo em pesquisador e postulante à antropólogo valeu à pena. 
Sei agora que não existe nada menos neutro do que o chamado 
processo de ensino e aprendizagem, e que também tenho papel 
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estratégico e de protagonismo para a transformação da realidade de 

um sem-número de indivíduos, a começar pela minha própria.    
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A cultura do silêncio e a docência reflexiva na 

formação de professores 
 

Leiry Kelly Oliveira1 
 
"Vivemos, como de costume, por ignorar. Ignorar não é a mesma 

coisa que ignorância, você tem de se esforçar para fazê-lo."  
 

Margaret Atwood 
 

Introdução 
 
Este trabalho discute as condições de liberdade de 

pensamento sob as quais se dá a formação docente no curso de 
Pedagogia da Universidade Federal do Ceará a partir da experiência 
de pesquisa etnográfica realizada entre os anos de 2013 e 2016. A 

pesquisa, que mostrou e discutiu a visão dos alunos sobre sua 
formação docente, permitiu a produção de um artigo2, escrito em 
parceria com minha orientadora, Bernadete Beserra, e Carolina 
Santos, colega de curso, e do meu trabalho de conclusão de curso3. 

Ambos os trabalhos, assim como a pesquisa em si, foram alvo de 

                                            
1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: leiry.kelly@hotmail.com. Este 

capítulo é um dos produtos da pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia, orientado pela professora Bernadete Beserra, a quem agradeço pela inspiração pelo meu 

interesse na pesquisa científica. Agradeço também aos organizadores desta Coletânea, pela leitura e 

sugestões que permitiram que este texto se tornasse melhor. 

2 Ver Beserra, Oliveira e Santos, 2014. 

3 Ver Oliveira, 2016. 

mailto:leiry.kelly@hotmail.com
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censura dentro da instituição e as pesquisadoras sofreram uma 

impiedosa perseguição moral.4 
Essa experiência, embora traumática e dolorosa, me 

ofereceu elementos para refletir sobre as condições de pesquisa 
discente dentro das universidades, sobretudo nos cursos de 
formação de professores, onde se fala tanto de reflexão docente e 
esta é tão estimulada nos discursos dos professores. Numa aula de 
Fundamentos da Educação no meu 3º semestre, um professor 
repetia quase que diariamente: "Lembrem do que Paulo Freire dizia, 
'a reflexão sobre a prática do ofício de professor é imprescindível 
para o aprendizado discente e docente'”. Essa reflexividade é uma 
qualidade fundamental da formação do futuro professor, que pode 
ser desenvolvida a partir da observação sistemática do próprio 

processo de formação docente. Porém não é isto que acontece no já 

mencionado curso e a reflexão que, afinal, ali tem lugar, nada tem a 
ver com a que se propõe. 

Afirmo isto porque tal perspectiva exige que tomemos nosso 
ambiente familiar, ou seja, nossa Faculdade, nossas aulas, nossos 
professores, nós mesmos, como objetos de pesquisa. Porém, tal ação 
se torna problemática ao ir de encontro à questão sobre quem pode 
pesquisar ou representar quem (BESERRA, 2004) e a "cultura local" 
da instituição que acaba por naturalizar os problemas e deficiências 
relativos à qualidade de ensino e outros aspectos problemáticos do 
funcionamento da instituição, constrangendo aqueles que ousam 

falar contra o discurso hegemônico do “é assim mesmo”. Desse 
modo, instaura-se uma cultura de silêncio, de dissimulação, em que 
as reclamações sobre o funcionamento da instituição somente têm 
espaço nas fofocas de corredores.  

Tal cultura nos priva a todos do debate, do contraditório, e 
de todas as possibilidades que ele poderia nos oferecer, sobretudo a 

                                            
4 O link a seguir apresenta alguns aspectos da crise provocada pelo artigo: 

oppceufc.wordpress.com/2016/01/10/manifesto-contra-o-assedio-moral-e-a-censura-a-pesquisa-

na-facedufc/ 
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de melhorar as práticas docentes e acadêmicas, em geral. No seu 
lugar, fica apenas um discurso abstrato e vazio sobre a tal 

reflexividade docente. 
Realizada ao longo de três anos e meio, a pesquisa (iniciada 

a partir de uma experiência da disciplina de Antropologia da 
Educação) obteve dados através de observação participante, 

aplicação de questionários, entrevistas estruturadas e conversas 
informais com colegas de curso e professores. Além de seus 
resultados terem revelado muito sobre a cultura da instituição, da 
formação de professores e de minha própria formação, a publicação 
de seus resultados também nos revelou bastante sobre o ambiente 
ilusório de democracia acadêmica, bem como sobre as 
consequências com que têm de lidar aqueles que ousam quebrar 

esse pacto de silêncio e conformação que permite que a 
mediocridade dominante se reproduza indefinidamente. 

 
1. Que docência reflexiva é instigada pelos professores? 

 
Essa questão é fundamental para compreendermos em que 

está pautada a liberdade de pensamento e expressão dos alunos do 
Curso de Pedagogia. Ora, se tomarmos por base o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) de diversos cursos de formação de professores de 
universidades federais brasileiras, notamos que em seu perfil de 
egresso há um desejo comum, algumas vezes expresso através de 
termos diferentes: o da formação de um docente crítico e reflexivo 

de sua própria prática. 
Esse discurso presente nos PPP's nos instiga à formulação 

das seguintes questões: O que vem a ser a docência reflexiva? De 
fato, diversos teóricos5 do campo educacional se referem ao termo 

docência reflexiva. É dada muita ênfase aos ensinamentos de Paulo 
Freire sobre a necessidade de reflexão sobre a prática no sentido de 
possibilitar a autonomia do educando. Ao longo de minha 

                                            
5 Ver Schön (2000), Freire (2005) e Alarcão (2003). 
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observação participante, evidenciei que não é raro que professores 

indiquem a leitura de livros de Freire, tais como o Pedagogia da 
Autonomia, que trazem em si saberes ditos essenciais à prática 
docente, tais como pesquisa, criticidade e reflexão sobre a prática. 

Nas anotações de meu diário de campo de outubro de 2015, 
registrei a seguinte passagem de uma aula: a professora havia 
pedido, na semana anterior, que lêssemos o livro Pedagogia da 
Autonomia. Eu não li, pois estava envolvida com o Estágio, mas ao 
chegar em sala, tentei me atualizar com os colegas sobre o livro. 
Porém, ninguém havia lido. Havia 19 alunos na sala e ninguém havia 
lido o livro indicado! Alguns até tinham tirado a cópia, mas sequer 
haviam aberto o livro. A professora chegou e começou a aula. Nós 
começamos a dizer nossas opiniões sobre o que ela falava e o que 

achávamos que Paulo Freire devia ter dito no livro. A aula seguiu 

normalmente, como se, de fato, ela acreditasse que havíamos lido o 
livro e nós aliviados com o sucesso da nossa encenação. 

O que situações como esta mostram é que muitos 
professores não indicam a bibliografia com o propósito de que seja, 
de fato, lida e compreendida pelos alunos. A impressão que sempre 
tive nessas situações é que esses professores indicam livros porque 
isto faz parte da encenação de ser professor universitário: um 
programa, uma bibliografia, uma performance. Não sendo 
trabalhados em profundidade conceitos e teorias, o que sobra é 
apenas isto, a encenação: professores fingindo que ensinam e alunos 

fingindo que aprendem. 
Quando raramente discutíamos sobre essa criticidade e 

reflexividade com que muitos enchem os seus discursos, era apenas 
de uma forma abstrata, pois, em cinco anos de curso, somente em 
uma disciplina, de fato, praticamos a docência reflexiva. Ou seja, a 
possibilidade de reflexão sobre as práticas docentes é algo com que 

os professores em formação raramente se deparam naquele curso. 
Até entram em contato com professores que a defendem 
abstratamente, mas nem estes a praticam. 
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Donald Schön (2000), deixa claro que é fundamental na 
formação docente o estabelecimento de noções como o 

conhecimento na ação, reflexão na ação, reflexão sobre a ação e 
reflexão sobre a reflexão na ação. Ele discute a importância da 
prática reflexiva no processo formativo de profissionais, pois é 
através dela que é possível desenvolver habilidades essenciais para 

a prática docente. 
Se a reflexão e criticidade são tidas, como afirma Castelli 

(2012), como instrumentos importantes que irão determinar as 
percepções, interpretações e direcionamento da tomada de decisões 
nos problemas encontrados no cotidiano do trabalho docente, por 
que se continua a discutir sobre isto apenas baseados no senso 
comum e não se cria possibilidades efetivas para que os alunos 

pratiquem tais conceitos ou filosofias? A prática reflexiva e a 
criticidade são habilidades que somente são efetivamente 
aprendidas a partir do exercício prático. Como refletir sem a prática 
da reflexão? Como compreender práticas docentes sem o exemplo 
docente? 

A opção que o curso e os professores majoritariamente 
oferecem é a de pesquisar e refletir sobre a prática de professores da 
educação básica de escolas públicas, onde somos recebidos durante 
algumas disciplinas de Estágio. Em maio de 2015, durante uma 
dessas disciplinas, fomos instruídas a observar a aula de uma 
professora do ensino fundamental. A professora Joana, já idosa e 
provavelmente cansada de “tantas revoluções na educação”, foi 

observada durante duas semanas - tempo suficiente, segundo a 
professora daquele Estágio, para se analisar a sua prática docente. A 
referida professora também nos deu uma longa lista de critérios 
baseados nos quais observaríamos a prática docente da professora 

Joana. Do início da aula até o recreio ficávamos atentas ao que ela 
dizia, como dizia e anotávamos tudo que, baseadas naqueles 
critérios, estaria errado. Desde o princípio observei que a professora 
se sentia desconfortável com a nossa presença. Ao fim da 
observação, fomos entrevistá-la: “Você acha que existe algo que você 
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poderia mudar ou melhorar na sua prática?” Meio irritada, ela 

respondeu rispidamente: “Me ‘diga’ vocês! Vocês é que estão 
observando e anotando tudo. Por isso é bom dar aula em Faculdade, 
não precisa passar por essa coisa de ficar sendo observado!”. 

Ali, naquela sala de aula da educação básica, tínhamos a 
permissão de atuar como juízes, avaliando os erros na “prática 
pedagógica” e na “didática” da professora. Porém, jamais fomos 
levados a refletir sobre o contexto onde aquelas práticas estavam 
inseridas ou sobre a formação e filosofia daquela professora. Ou 
mesmo sobre o sentido daquele tipo de Estágio que estávamos 
fazendo! Com apenas um recorte de sua atuação em sala de aula, 
éramos ensinados a já apresentar um veredito. Um julgamento tão 
vago e raso quanto irresponsável. Essa é a reflexividade docente que 

nos é oferecida ao longo do curso, salvo raríssimas exceções. Como 

disse a professora Joana: "Por isso é bom dar aula em Faculdade, 
não precisa não precisa passar por essa coisa de ficar sendo 
observado!". 

De fato, os professores de universidades públicas gozam de 
uma posição de poder que os torna praticamente intocáveis, 
impesquisáveis - principalmente se o pesquisador é um mero 
estudante de graduação. 

O problema é que, como apontamos em Beserra, Oliveira e 
Santos (2014), há um ambiente de falsa democracia na 
universidade, certo populismo de muitos professores que querem 

nos fazer crer que há certa igualdade entre alunos e professores. 
Esse ambiente ilusório permite que se mantenha o poder do grupo 
hegemônico que utiliza essa "aproximação" com o corpo discente 
como moeda de troca nas eleições - não muito diferentes das da 
política das ruas e dos partidos. E, de fato, tal igualdade não existe e 
a hierarquia é ainda mais reforçada quando o assunto é a pesquisa 

sobre a universidade. 
Minha hipótese é que para manter um ambiente ilusório de 

igualdade entre professores e alunos, é necessário que estes 
aprendam, mesmo que de forma inconsciente, que existe uma 
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hierarquia que orienta o que se pode dizer e por quem. Talvez seja 
isto que justifique a profundidade 'pires' das teorias apresentadas 

durante o curso acerca da pesquisa social e, particularmente, sobre 
as próprias práticas docentes. 

 
2. A cultura do silêncio: o que é e a quem serve? 

 
É importante esclarecer que o silêncio ao qual me refiro aqui 

é um silêncio pautado no medo, que gera insegurança e impede a 
livre expressão, o debate público. Esse tipo de silêncio, segundo Lima 
(2015) caracteriza uma “sociedade [ou grupo] a que se nega a 
comunicação e o diálogo, onde se respira o ambiente do tolhimento 
da voz, da incomunicabilidade [sobre determinados assuntos].” 

Esse processo de tolhimento de voz, de silenciamento, vai 
sendo construído aos poucos dentro do curso, como podemos 
observar no trecho a seguir:  

 
Nas situações em que precisaram recorrer ao coordenador para 

reclamarem de professores faltosos ou que não se preocupavam 
com a aprendizagem dos alunos, [os estudantes] foram 
dissuadidos a insistir com a reclamação ou a esperar qualquer 

mudança que dela dependesse. O coordenador lhes disse que não 
poderia encaminhar qualquer reclamação que não fosse escrita ou 

assinada pelo reclamante, mas, em vez de incentivá-los a oficializar 
a queixa, sempre sugeria que deixassem para lá porque talvez não 
estivessem preparados para lidar com a retaliação do professor -- 

que certamente viria -- contra os reclamantes. Desse modo, os que 
prosseguiram no curso se acostumaram com a sua cultura e 
passaram, inclusive, a reforçá-la, sobretudo quando se deparavam 

com professores com padrões de ensino que divergiam dos 
dominantes (BESERRA, OLIVEIRA & SANTOS, 2014). 

 

É uma cultura institucional ambígua, que apresenta um 
discurso público com características bem distintas daquelas que 
pratica no dia a dia. O que é motivado em sala de aula em relação ao 
professor da escola pública do ensino básico, sequer pode ser 
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cogitado em relação ao professor do ensino público superior. A 

liberdade de expressão pela qual se luta em discurso não se pratica 
na relação docente-discente. Ao contrário, essa cultura transforma 
em vilões a liberdade de pensamento e a pesquisa cientifica nas 
situações em que se vê como objeto de pesquisa ou de crítica. E, 
consequentemente, incentiva as pesquisas rasas e sem fundamento 
que reforçam positivamente a cultura hoje dominante na instituição. 

É interessante que já há algum tempo a cultura do silêncio 
seja vista como um grande vilão pelos CEOs de grandes empresas, 
pois a omissão dos empregados acaba gerando grandes prejuízos 
financeiros e de qualidade. Em artigo intitulado “How a culture of 
silence eats away at your company”, Maxfield (2016) fala sobre a 
cultura estabelecida em muitas empresas, onde por medo de perder 

o emprego ou ser visto negativamente pelos colegas, muitos 

funcionários (cerca de 90% em uma das empresas) preferem ficar 
em silêncio a reclamar sobre as condições de trabalho (mesmo 
quando um risco de acidente é iminente) ou sobre a falta de 
profissionalismo ou competência de um colega ou superior (mesmo 
que isso comprometa a qualidade do serviço ou produto).  

Paulo Freire (2005) também utiliza o conceito de cultura do 
silêncio para descrever as condições sociais e educacionais dos 
camponeses analfabetos, as quais lhes impossibilitavam de 
expressar suas opiniões e ideias livremente. Restava-lhes apenas 
seguir ordens, sem se dar conta da opressão que sofriam. Freire 

ligou a cultura do silêncio a uma educação oposta a seu ideal de 
educação libertadora e dialógica.  

Assim como novos funcionários de chão de fábrica nas 
empresas descritas por Maxfield (2016) e os analfabetos pesquisados 
por Freire (2005), os alunos do curso de Pedagogia preferem fingir 
que não veem os graves problemas que os cercam e se calar do que 

serem prejudicados de alguma forma por aqueles que estão em 
posição superior à deles. Mesmo que se venha de uma formação em 
que haja o hábito da crítica, da curiosidade e da busca por melhoria, 
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como foi o meu caso6, aos poucos você é empurrado para a 
conformação com a “cultura local”. E não me refiro aos artefatos 

superficiais e perceptíveis que são apresentados aos calouros em 
palestras com slides, mas a valores compartilhados e pressupostos 
que as experiências naquele espaço vão formando nos recém-
chegados. 

Lembro que na minha primeira semana de aula estranhei 
bastante o fato de o horário da matrícula ser 7 horas da manhã e as 
aulas começarem às 8. Estranhei o descaso com as aulas, o descaso 
com os estudos, fui atrás de reclamar, mas acabei me acomodando, 
me acostumando ao discurso “aqui é assim mesmo, não há o que 
fazer.” O choque e insatisfação com a qualidade do “serviço 
prestado” pelo Curso continuou, porém eu aprendi a me calar, a 

evitar problemas, aprendi que eu não podia dizer tudo que eu queria 
porque ali não havia espaço para o discurso aberto, público. Maria, 
aluna do 8o semestre, apresentou bem meus sentimentos em relação 
ao Curso ao me conceder o depoimento abaixo, anônimo, pois, de 
outra forma ela jamais teria dito o que disse:  

 
A maioria dos professores têm um currículo lattes invejável e tão 

repleto de artigos publicados quanto os livros da bíblia. São 
currículos enormes, repletos de saberes que não são 

compartilhados como deveriam ser. Falta didática e sabe o que é 
pior? Falta didática até da própria professora de didática! 
Disciplinas de suma importância para a formação do pedagogo são 

repassadas de forma precária e banalizadas. Os pedagogos saem 
de lá, muitas vezes tendo lido um livro durante toda a sua 
graduação ou dois para sermos mais generosos. Mas como pode 

uma 'formação pires' para profissionais que irão formar outras 
pessoas? É precarização da formação do pedagogo. Essa 
precarização não está na falta de professor capacitado, está na falta 

de professor comprometido com a formação de seus educandos, 

                                            
6 Fui integrante do grêmio estudantil durante o Ensino Médio, participei de diversos movimentos de 
protagonismo juvenil e cresci num ambiente com influências acadêmicas. 
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professores que relacionem o discurso e a prática (OLIVEIRA, 
2016)7 

 

Beserra, Oliveira e Santos (2014, p. 159) sustentam que essa 
“cultura local”, especialmente a respeito das aulas, é "inicialmente 
vista como um problema [...], mas logo é naturalizada e utilizada em 
favor das necessidades e (in)disposições dos alunos e, mais 
preocupante, passa a ser percebida como vantagem: pelo menos a 
gente não precisa se esforçar!”. Essa naturalização e, 
posteriormente, essa utilização da cultura local é extremamente 
prejudicial para uma formação de qualidade e, gostaria ainda, de 
acrescentar, abaixo, mais um exemplo dessa naturalização da 
"cultura local". 

Durante meu primeiro semestre, minha turma teve muitos 

problemas com uma professora. A mesma gostava de falar sobre sua 
vida e seus problemas, ao invés de discutir as teorias que eram 
previstas na ementa da disciplina. Como eu estava acostumada a 
participar de movimentos estudantis no ensino básico e sempre tive 
coragem de ir atrás dos meus direitos, juntei-me com alguns colegas 
e fomos à Coordenação solicitar que no semestre seguinte 
tivéssemos uma professora diferente, já que não seria possível que 
ela fosse trocada no meio do semestre.  

A Coordenação não fez nada para nos ajudar, pelo contrário, 
um dos coordenadores falou em uma conversa particular com a 
professora sobre o nosso "motim". Ela foi nossa professora pelo 

resto do semestre e por mais semestres no decorrer do curso e foi 
uma experiência bastante constrangedora para nós estudantes, que 
tínhamos de escutar suas intermináveis indiretas. Afinal, nossa 
insatisfação virou apenas reclamações nos corredores, cochichadas 

                                            
7 O que Maria aceita como dado e que eu também aceitava é que currículos empanturrados de artigos 

e organizações de coletâneas não são necessariamente iguais a boa formação. O que eu não 

compreendia no momento da pesquisa e somente vim compreender depois, é que os artigos e livros 
somente têm valor acadêmico quando submetidos às comunidades regionais, nacionais e 

internacionais de pares e muitos daqueles currículos eram construídos a partir de publicações 

referendadas pelos próprios colegas. Ver Beserra (2014). 
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entre colegas, pois sabíamos que se chegassem aos ouvidos da 
coordenação ou da professora, sofreríamos retaliações, quem sabe 

mesmo reprovação? Afinal, o medo e a insegurança nos calaram e a 
professora continuou seu magistério, sem aproveitar a 
oportunidade para melhorar. 

Em outro episódio, durante uma aula com uma professora 

substituta, a mesma havia escrito o conteúdo errado nos slides que 
apresentava (talvez porque sua área de formação não era a que ela 
estava lecionando e ela não sabia que a informação estava errada), 
e ao ser corrigida por uma aluna voltou-se enfurecida para a mesma, 
acusando a turma inteira de "tentar tirá-la do cargo por ser 
substituta". Nas aulas seguintes, a professora simplesmente 
ignorava tudo o que dizíamos e fazia de tudo para dificultar nossas 

atividades em aula. A aluna, desencorajada a procurar a ouvidoria 
com medo de ser perseguida pela professora de alguma forma ou se 
prejudicar dentro da instituição, passou o resto do semestre calada 
e sentada na última fileira da sala. Não preparada para o que estava 
lecionando, a professora tentava se legitimar intimidando os alunos. 
Ainda que estivesse errada, nós deveríamos ficar no nosso lugar e 
acatar o que ela dissesse, afinal, ela havia sido selecionada para 
aquela função. 

Parece difícil de acreditar que profissionais teoricamente 
bem formados (mestres e doutores em educação), destinados a 
formar professores possam agir de tal modo. Mas tanto minhas 
observações quanto diversos relatos obtidos em entrevistas ao longo 

de três anos demonstram que aos poucos os alunos naturalizam a 
cultura local, não no sentido de deixar de acreditar que aquilo é 
impróprio ou danoso à formação, mas aprendem a temer serem 
perseguidos, reprovados, quem sabe, como, até serem expulsos! 

Aprendem com o medo a se calar. O que acham, o que realmente 
pensam, fica exclusivamente para as conversas com os amigos 
íntimos ou para entrevistas anônimas. E essa cultura do silêncio, 
naturalizada aos poucos, faz com que eles levem o curso adiante, 
insatisfeitos, mas calados.  



142 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
A reflexão sobre as práticas docentes, as práticas 

institucionais? Essas ficam para a reflexão da prática de outros 
professores, professores da educação básica. Similar à questão 
abordada por Beserra (2004) ao se perguntar sobre as hierarquias 
de poder, sobre quem pode pesquisar ou representar quem, observei 
que os professores universitários acham necessário e desejável que 
os estudantes de Pedagogia observem e analisem professores da 
educação básica, especialmente da escola pública, afinal enquanto 
estudantes dentro daquela sala de aula, estamos teoricamente 
atuando como pesquisadores. Porém, grande parte dos professores 
universitários, se sente incomodada ao se ver como objeto de 
pesquisa/reflexão dos seus alunos, situação que desafia a hierarquia 
de poder. Neste caso, já não somos mais pesquisadores, apenas 

estudantes que não têm o direito ou a "ética" necessária para 

observar uma aula deles.  
E mais uma vez, pergunto: E a reflexão sobre a prática? 

Sobre sua própria formação? Essa fica para o discurso, para os 
textos que não são lidos, mas mesmo assim são discutidos. Aqui você 
deve se calar e obedecer a "cultura local" para se formar com 
conceito A e, quem sabe, cair nas graças de algum professor para 
receber alguma bolsa ou ter a entrada no mestrado facilitada. Essa 
é a lei, essa é a cultura que todos enxergamos, mas ninguém tem 
coragem de denunciar. 

Esse pacto do silêncio tem um efeito tão danoso que mesmo 

agora, após formada e sem nenhum vínculo com a instituição, sinto 
certo desconforto em escrever este trabalho. Mesmo sabendo que o 
que apresento aqui está baseado em dados coletados ao longo de 
uma pesquisa que durou quase o curso inteiro, mesmo assim, aquela 
cultura, aquele medo que silencia, continua aqui. 
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3. O preço da quebra do pacto: as consequências para quem 
reflete sobre o proibido 

 
A pesquisa iniciou a partir de uma experiência didática da 

disciplina de Antropologia da Educação. A disciplina, ministrada 
pela professora Bernadete Beserra, causava estranhamento, pois ia 

contra a cultura da instituição e quebrava totalmente o estigma da 
cultura do silêncio, uma vez que experimentávamos, em sala de 
aula, o chamado debate público. O diário de campo e a pesquisa 
etnográfica, que tinha como objeto inclusive a própria aula e a 
professora de Antropologia, eram requisitos para a aprovação na 
disciplina e me propiciaram a voz que eu havia perdido desde que 
entrara no Curso.  

Gosto de fazer uma analogia entre minha história na 
disciplina com o mito de Pandora. Por curiosidade, ela abriu uma 
caixa proibida e de lá deixou escapar diversos males sobre o mundo. 
No meu caso, por curiosidade e também por desejo de aprender 
mais, mergulhei no desafio da disciplina e através das teorias e 
reflexões a que tive acesso durante as aulas de Antropologia da 
Educação e dos debates do grupo de estudos de mesmo nome, passei 
a ver mais claramente os “males” sobre o mundo da formação 
docente. Obviamente que isso me angustiou bastante, pois 
desnaturalizei muitas coisas ao meu redor, inclusive a cultura do 
silêncio, exercício necessário, mas extremamente desconfortável. 

Ainda durante a disciplina, fui levada a refletir mais sobre 

minha formação, o que inevitavelmente transformou minhas aulas 
e meus professores em objetos de pesquisa. Aos poucos foi tomando 
forma uma pesquisa etnográfica experimental que, de início, 
buscava descobrir o motivo pelo qual a participação dos estudantes 

em sala de aula variava tanto de uma aula para outra. Em minha 
hipótese inicial, propus que o resultado era fruto da orientação 
didática de cada professor. Porém, com o passar dos dias e das 
observações e o aprofundamento das leituras de antropologia e das 
teorias de Bourdieu, outras hipóteses surgiram. Com a ajuda de 
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Carolina Santos, colega de classe, e a orientação da professora 

Bernadete Beserra, amadureci cada vez mais a pesquisa, até 
chegarmos à hipótese, inclusive já proposta por Pierre Bourdieu 
(1983), do populismo docente, à qual acrescentávamos a do dom da 
fala discente8, isto é, acredita-se que os alunos que participam em 
sala de aula são dotados do dom da fala.  

O artigo, em sua versão final, trouxe uma reflexão sobre a 
cultura local da instituição e deu voz aos estudantes entrevistados e 
suas reclamações que antes só eram ouvidas pelos corredores. 
Recordo-me que antes da publicação, a professora me ligou e 
perguntou se eu tinha consciência dos problemas que aquele artigo 
poderia produzir e me alertando sobre alguns deles, insistiu sobre 
se eu realmente gostaria de assiná-lo. Lembro que refleti sobre o 

assunto e decidi correr o risco, romper com o medo das represálias 

desse poder institucional hegemônico que me silenciava; que me 
pedia para ser conivente com a falta de qualidade e a precarização 
da minha própria formação. 

Uma vez publicado, o artigo ganhou repercussão na 
Faculdade. Enquanto diversos estudantes vinham até mim, quase 
em segredo, para dar apoio e, por vezes até agradecer a "coragem 
de falar o que pensamos", publicamente nós, as autoras, passamos 
a sofrer uma campanha de difamação cujo objetivo era deslegitimar 
a pesquisa e os seus resultados.  

Em um ambiente de liberdade acadêmica, teríamos sido 

convidadas a debater os nossos achados, as nossas teorias. O artigo 
poderia ter sido questionado com bases em argumentos e dados 
semelhantes àqueles que o produziram. Mas não. Estávamos em um 
ambiente autoritário, medíocre, e o nosso trabalho depunha contra 
o grupo hegemônico e sua cultura silenciadora. Fomos alvo daquilo 
que todos os alunos que aderem à cultura do silêncio temem: 

difamação, acusação de falta de ética e isolamento social. 

                                            
8 Para compreender melhor, sugiro a leitura integral do artigo Beserra, Oliveira, Santos, 2004. 
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Em fins de 2015, cheguei à Faculdade e vi que havia me 
tornado, juntamente com a professora Bernadete Beserra, e 

Carolina Santos, a notícia dos corredores. Sob a blindagem “Centro 
Acadêmico Paulo Freire”, um grupo anônimo de alunos, 
politicamente próximo da Diretoria, havia fixado em murais da 
Faculdade uma denúncia acusando o artigo que havíamos 

recentemente publicado na Revista Dialectus (BESERRA, OLIVEIRA 
& SANTOS, 2014) de antiético. Senti os olhares, as indiretas. O 
ambiente ilusório de democracia, característico da instituição, onde 
professores e alunos são amigos, têm os mesmos interesses, acabara 
de ruir completamente para mim. Os mesmos professores que se 
colocavam como modelo de formação, que eram supostos adeptos 
da pedagogia da libertação, teóricos de Paulo Freire, eram os 

mesmos que viravam as costas para mim nos corredores, que 
fingiam que eu não existia em sala de aula. Eram os mesmos que 
estando em posições de poder na instituição, de tudo fizeram para 
que eu perdesse uma bolsa acadêmica de pesquisa. Até mesmo uma 
carta que eu e Carolina Santos escrevemos à Diretora, solicitando 
esclarecimento sobre as difamações e o porquê do processo, jamais 
foi respondida. 

Na tarde da divulgação da denúncia, uma das minhas 
colegas de Projeto veio até a mim para me informar que um dos 
professores, inclusive um daqueles que mais se esforçavam para 
afirmar a existência da igualdade entre alunos e professores, estava 
falando de mim na mesa de um bar próximo à Faculdade. Dizia, 

meio em tom de conselho a quem o escutava, que a minha atitude 
prejudicaria muito o meu futuro na instituição. Pela primeira vez 
desde a disciplina de Antropologia, eu senti medo das represálias por 
ter quebrado a lei do silêncio, a lei do mais forte. Poucos amigos me 

restaram no Curso e uma delas, inclusive coautora do artigo, 
também foi alertada por um professor sobre os perigos de se 
envolver comigo e com a orientadora da pesquisa. Segundo ele, essa 
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situação era "rabo de foguete9" para quem estivesse envolvido na 

pesquisa ou com as autoras. 
Mesmo dizendo estar consciente dos riscos que corria com a 

publicação do artigo, a verdade é que eu não estava preparada para 
tudo que estava por vir e imagino que a professora coautora também 
não. Para mim, ainda que com a restrita compreensão de uma 
graduanda, nada daquilo fazia sentido dentro de uma universidade, 
lugar que deveria oferecer todo o espaço possível ao contraditório, 
lugar onde se pretensamente se produz conhecimento sobre a 
sociedade. Eu estava sendo punida por ter desenvolvido uma 
pesquisa sobre um assunto proibido, sobre uma categoria social que 
eu não estava autorizada a pesquisar. Nós havíamos transgredido a 
regra do silêncio. Apesar de todo o sofrimento que, sozinho, merecia 

um artigo, segui firme, apesar dos danos emocionais e também 

físicos.  
Muitos colegas continuavam a me procurar, pessoalmente 

ou por redes sociais, e a compartilhar seus pensamentos, suas 
opiniões: "Eu achei que era só eu que pensava assim! Eu concordo 
totalmente com esse artigo!" Eu agradecia o apoio e sempre ouvia 
em seguida algo como "Eu queria poder fazer algo, mas não sei... 
Tenho medo de me expor." Ou: "E agora? O que vai acontecer com 
você? Você vai ter que escolher muito bem suas disciplinas para ver 
quem são os professores." Acreditavam que aquele havia sido um 
evento que reforçava ainda mais a cultura do silêncio. 

A partir de então, eu passava cada vez menos tempo na 
Faculdade, para evitar os constrangimentos. Tive medo não apenas 
de perder minha bolsa, mas até a minha matrícula! Inclusive porque 
“colegas diziam que professores diziam” que eu podia até ser 
expulsa do Curso, da UFC. Passei a escolher minhas disciplinas 
cuidadosamente, de acordo com os professores que eu sabia não 

estarem contra mim. Foi um longo período de marginalização e 
sofrimento. Não me sentia mais um membro daquele grupo, mas 

                                            
9 Gíria que significa que algo é passível de confusão, uma enrascada. 
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alguém exilado. Foi no meio desses sentimentos e depoimentos 
secretos de apoio de colegas, que me dei conta da cultura do silêncio 

dentro da instituição. Era por ter me dado ao privilégio da fala 
pública que estava sendo punida, havia quebrado esse "código 
cultural". Aliás, não só eu, mas todas as autoras do artigo sofreram 
castigo semelhante: o exílio dentro da instituição. 

Quando o caso passou a ter mais repercussão, em grande 
parte por esforço e coragem da professora Bernadete Beserra e seus 
alunos do eixo de Antropologia da Educação, finalmente percebemos 
que não estávamos sozinhos e que vários professores e estudantes 
estavam do nosso lado.  

Não tendo a disposição acadêmica de se opor publicamente 
ao artigo, que seria mais “acadêmico” e nem a coragem política de 

instalar uma Comissão de Sindicância interna para avaliar se o 
artigo e/ou a pesquisa que o produzira haviam sido orientados pela 
ética acadêmica ou antropológica, tal incumbência foi transferida ao 
Reitor, que acabou por instalar tal Comissão. Por fim, o artigo e as 
suas autoras foram isentados das acusações e a Comissão de Ética 
da UFC, particularmente, sugeriu até que as reclamações e queixas 
dos alunos, em seus depoimentos ao longo do artigo, fossem 
verificadas.  

Afinal, apesar de ter tido que adiar a conclusão do curso por 
problemas de saúde, decorrentes principalmente desse stress a que 
a instituição me submeteu, consegui terminar a pesquisa e escrever 
o Trabalho de Conclusão de Curso. Durante a sua defesa, além do 

desconforto que senti com a presença de alguns membros do grupo 
responsável pela minha "punição" pela "traição do sistema", um dos 
integrantes da banca disse que meu trabalho era ótimo, mas tinha 
uma ótica pessimista. Não lhe respondi no dia, mas se pudesse voltar 

no tempo diria: "Sou muito otimista e acredito muito na educação". 
No entanto, sinto-me absolutamente insatisfeita com o que o Curso 
me ofereceu e acho, inclusive, que ele está distante de cumprir a 
missão a que se propõe. Pior: a cultura nele dominante matou um 
pouco minha fé na educação de qualidade, na formação de 
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qualidade. Saí de lá com menos esperança na profissão docente do 

que quando entrei. 
A “educação” que recebi no Curso matou um pouco a minha 

liberdade de pensamento e expressão, tirou de mim a autoconfiança 
de escrever, de fazer pesquisa com rigor. Para formar bons 
professores, é necessário mais do que um currículo, mais do que 
aparências e mais do que uma avaliação do MEC. São necessários 
desafios de aprendizagem e pesquisa, é necessário liberdade de 
reflexão, pensamento e expressão. Ciência se constrói com debate e 
não com intimidação, silenciamento. 

 
Considerações finais 

 

A cultura do silêncio imposta a mim e aos meus colegas é 

filha de uma cultura autoritária disfarçada de democrática através 
do jogo do populismo. A sua aceitação é requisito básico para ser 
aceito no grupo e adquirir as vantagens propiciadas por ele. Mas é 
essa aceitação que alimenta os problemas do Curso, sobretudo o da 
sua qualidade, uma vez que os alunos -- mesmo que se sintam 
prejudicados por aulas medíocres, por discussões pautadas no senso 
comum ou mesmo por uma infraestrutura inadequada, que inclui 
funcionários também autoritários e negligentes -- jamais se sentirão 
seguros para se expressar livremente numa instituição que 
sutilmente sempre lhes ameaça de perseguição, punição. 

Essa cultura autoritária, do silenciamento do debate, do 
contraditório, alimenta tanto assédios morais, como o que eu e as 
coautoras do já referido artigo sofremos, como também assédios 
sexuais, como o caso da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG). Em 2016, diversas alunas foram assediadas por professores 
e, segundo reportagem de Becker (2016)  

 

A maioria das entrevistadas, mesmo tendo, inicialmente, aceitado 
relatar a experiência da violência a que foram submetidas no 
ambiente acadêmico, acabaram desistindo de dar o depoimento à 
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equipe de reportagem. Muitas, ainda alunas, temem as 

consequências em sua vida acadêmica. O silêncio marca o 
comportamento das vítimas. 
 

Podemos perceber que não importa o curso, nem mesmo a 
universidade, onde existe a cultura do silenciamento, existe a cultura 
do medo das “consequências acadêmicas". No caso das alunas da 
UEPG, preferiram se manter caladas a sofrer as perseguições e 
rotulações de seus superiores, seus professores. Do mesmo modo, 
para os operários, mais seguro correr o risco de um acidente do que 
reclamar da dificuldade de operar determinada máquina e ser 
demitido para dar lugar a alguém que obedeça a cultura do silêncio. 

Se, por outro lado, alguns aceitam o desafio e rompem com 
essas regras, as temidas consequências são uma certeza. Desde a 

difamação ao isolamento. Exemplos que servem para reforçar aos 
demais membros do corpo estudantil que não vale a pena reclamar, 
contestar, enfim, lutar contra o “sistema”. Era isso que os olhos dos 
meus colegas me diziam quando eles se aproximavam para me 
apoiar às escondidas. 

Professores e alunos tolhidos de voz, tolhidos de 
pensamento, que, parafraseando Voltaire, não ousam pensar, pois é 
perigoso demais para a instituição que lhes garante o prestígio que 

têm. Mas como instituições educacionais que reforçam e formam 
profissionais nesses moldes podem falar de docência reflexiva? De 
liberdade acadêmica, "tida como a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”? (CARVALHO, 
ALBUQUERQUE & CAMPOS, 2016). 

Esse tema da cultura do silêncio já é bastante discutido no 
âmbito da administração e organização de empresas por afetar a 
qualidade da produção, mas precisa, urgentemente, fazer parte de 
nossas discussões na área educacional, uma vez que aqui também 
afeta a qualidade da formação e da pesquisa.  

Como se pretende formar um professor reflexivo, um 
professor crítico, através do medo da retaliação? Esse tipo de cultura 
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somente está formando uma massa de "mais do mesmo": alunos 

prontos para obedecer, esperando o que o orientador tem a dizer, 
tem a mandar. Que validade têm suas pesquisas? Que validade tem 
uma pesquisa que teme a retaliação institucional? Que precisa calar 
o que de mais importante tem a dizer? 
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A sociologia do ensino médio no Ceará: 

condições objetivas da disciplina na rede 
pública de Caucaia 

 

Isaac Nazareno Paiva de Medeiros1 
 

Introdução 

 
Este trabalho apresenta a construção histórica da 

institucionalização da disciplina de Sociologia no Ensino Médio no 
Ceará através da identificação da escassa produção acadêmica sobre 
a temática. A pesquisa foi realizada com o intuito de fornecer dados 
para um doso capítulos de minha dissertação de mestrado, 
intitulada “A Sociologia do Ensino Médio no Ceará: as práticas 
pedagógicas de professores temporários da rede pública no 
município de Caucaia”, orientada pela Prof.ª Dr.ª Bernadete 
Beserra, e defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Ceará. 

 
  

                                            
1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Professor de Sociologia da Secretaria da 

Educação Básica do Ceará (SEDUC). E-mail: isaac.p.medeiros@gmail.com. Este capítulo é parte da 

minha dissertação de mestrado, orientada pela professora Bernadete Beserra, que me ajudou de 

inúmeras e valiosas formas. Mestra, libertadora, radical, crítica implacável, e disponível, ela tem tido 
grande importância na minha formação. Agradeço aos organizadores desta Coletânea pelos 

comentários sobre este trabalho e aos componentes do Grupo de Pesquisa Antropologia da Educação 

Superior, Políticas Educacionais e Escola, pela profícua e permanente interlocução.  

mailto:isaac.p.medeiros@gmail.com
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1. Notas sobre a história recente do ensino de sociologia na rede 

pública do Ceará 
 

A obrigatoriedade das disciplinas Filosofia e Sociologia no 
Ensino Médio brasileiro ocorreu com a Lei n. 11.684/2008. Já no 
estado do Ceará, a Resolução n. 422/2008 do Conselho de Educação 
do Ceará tornou obrigatória a inclusão das disciplinas no currículo 
apenas a partir do ano letivo de 2009, devendo, portanto, ser 
ofertada em todas as escolas públicas estaduais.  

Mesmo após a obrigatoriedade da inclusão da disciplina, 
Gonçalves & Lima Filho (2014) atentam para a pouca produção 
acadêmica sobre o ensino de sociologia no ensino médio, o que acaba 
por não consolidar uma tradição de pesquisas no âmbito do curso 

de Ciências Sociais. Xavier (2016) corrobora, concernindo à 

Universidade Federal do Ceará (UFC), apontando entre outras 
razões, a intermitência desta disciplina no currículo do ensino 
médio.2 As dissertações de Almeida (2013) e Rocha (2013) não 
apresentam uma situação diferente em relação à Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). 

Apesar de não ter encontrado estudos sobre a História da 
Sociologia como disciplina escolar no Ceará pude identificar alguns 
dados relativos ao tema. O item “A Sociologia no Ceará” apresenta 
resultados de conversas e entrevistas com profissionais formados na 
área, que prestaram concursos públicos. Uma das professoras 

entrevistadas é licenciada em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e foi efetivada no cargo de 

                                            
2 A Sociologia como disciplina, segundo Bodart & Silva (2016), passou a compor a grade curricular 

do ensino médio, antiga escola secundária no Brasil em 1925, com a Reforma Rocha Vaz. A partir da 

Lei Francisco Campos, n. 19.890 de 1931, essa disciplina manteve-se obrigatória até 1942 nos cursos 
preparatórios para os Institutos de Ensino Superior. Dessa forma, considerando que os autores 

enfatizam o caráter intermitente da sociologia na educação básica, podemos dizer que o modo como 

ela fez tradição nas redes públicas dos sistemas educacionais, sua história é marcada por idas e vindas 
e por interpretações equivocadas sobre o que são os conteúdos ministráveis pelo referido domínio do 

saber, com Santos (2004) se vê que não é somente durante a ausência como disciplina obrigatória 

(1942-1981), que sua presença significava uma sociologia para a moral ou uma sociologia como 
agitadora. 
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professora antes mesmo da Lei n. 11.684/08. Como outros docentes 
da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC), ela afirma que não 

foram lhe dadas as mesmas condições de trabalho que aos 
professores das demais disciplinas do ensino médio, explicitando as 
condições de trabalho na disciplina de Sociologia.3 Xavier (2016) 
destaca a importância dos eventos científicos especializados, como o 

ocorrido no período do concurso realizado em 2013, onde durante o 
III Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação 
Básica (ENESEB) na UFC, puderam ser realizadas reivindicações4 
como a inclusão de vagas para Sociologia nos concursos para 
professores do estado. Entretanto, a autora não oferece uma análise 
documental dos editais publicados, por exemplo, o Edital n. 
003/2009 da SEDUC. 

Já Souza Filho (2016) oferece algumas informações sobre os 
concursos públicos do estado do Ceará, resultado da análise de 
documentos, pesquisas e dados da SEDUC e de saberes adquiridos 
como servidor efetivo, além da experiência como técnico da SEDUC. 
O autor entrevistou professores da escola pública estadual no ano 
letivo de 2015 e os mesmos afirmaram ter dificuldade de 
desenvolver estratégias para colocar em prática o currículo da 
disciplina por não terem formação em Ciências Sociais. O autor 
ainda destaca a persistência do “grande problema” do desvio de 
função do professor5 diante dos concursos realizados nos governos 

                                            
3 Isto é, 32 e, hoje, 27 diários de classe para administrar com o lançamento de trabalhos escolares, 

exames de conhecimento e habilidades e registro de presença de educando na sala, entre outros 

registros como o plano de aula. Pode-se dizer, de acordo com Rocha (2013), que o ensino de sociologia 

pouco mudou. A realidade da prática docência multidisciplinar encontrada em 2010, relatada na 

introdução da nossa dissertação, pode ser facilmente achada nas escolas com mais frequência do que 
deveria. 

4 Foi um abaixo-assinado com aproximadamente 340 assinaturas e a formação de uma comissão de 
professores da rede básica de ensino do Estado e de professores das Universidades, para participar 

da reunião com representantes da comissão do concurso público da SEDUC para reivindicar a 

inclusão da Sociologia no edital (op. cit., p. 74). A respeito desse “levante” baseado na reivindicação 
da “necessidade de contratação destes profissionais e a carência destes nas escolas, devido à 

obrigatoriedade recente”, vejam Caridá (2014, p. 73). 

5 O desvio de função do profissional do ensino “este fato é semelhante a um enfermo que, ao procurar 

o atendimento de saúde no hospital e precisasse de um médico especialista em neurologia, fosse 
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Lúcio Alcântara (2003-2006) e Cid Gomes (2007-2010).6 Ele ainda 

afirma que  
 
no ano 2012, no Ceará apenas 10,7% [do total de 651 professores 

lotados em sala de aula na disciplina Sociologia] eram graduados 
em Ciências Sociais. Em Fortaleza, esse percentual ficou em torno 
de 15%. No ano 2015, no Ceará apenas 8,3% eram graduados em 

Ciências Sociais. Em Fortaleza, o percentual aponta para 8,7% 
(SOUZA FILHO, 2016, p. 54). 

 

É importante enfatizar que apesar de setores da SEDUC 
evidenciarem que a disciplina Sociologia vem sendo ensinada por 
professores sem habilitação específica (VIDAL & et. al., 2005), o 
último concurso público não incluiu vaga para Sociologia. Foi 

necessária a pressão do levante organizado por professores da 
educação básica e das universidades, além da indignação dos 
participantes do III ENESEB que ocorria na UFC, para que a SEDUC 
incluísse 15 vagas (cf. Edital n. 007 de 2013). 

Para os autores das dissertações citadas, as poucas vagas 
para Sociologia nos concursos da SEDUC, antes ou depois da 
obrigatoriedade, refletem o próprio processo de institucionalização 

                                            
atendido por um médico especialista em urologia, porque somente havia aquela especialidade no 

local. É evidente que não é a mesma coisa, pois por mais boa vontade que o médico urologista tivesse 

para cuidar do problema neurológico, ele não teria o conhecimento específico necessário para um 
atendimento adequado” (ROCHA & FARIAS, 2013, grifo nosso, p. 21). Citando os autores Silveira 

(2010) e Menezes & et al. (2013) e o jurista Anacleto de Oliveira Faria, Nascimento (2016, p. 33) 

define o desvio de função “Dá-se, em direito administrativo, o nome de ‘desvio de função’ a 
circunstância de o funcionário público desempenhar serviços não inerentes ao cargo que detém”. É 

a atribuição ao servidor de outros serviços que não os inerentes ao seu cargo, bem como a ocupação 

de um posto de trabalho diferente daquele que havia sido objeto de contratação. Considera-se que o 
chamado desvio de função do professor é a atribuição ao professor de outras disciplinas que não são 

condizentes com suas qualificações, bem como a ocupação de um posto de trabalho distinto daquele 

para o qual foi licenciado. 

6 No Ceará o ensino de sociologia teve assento temporário nos anos 1980, conforme Rocha & Farias 

(2013, p. 30), quando ocorreu uma “seleção” de professores de Sociologia para os quadros da SEDUC. 

Depois disso, foi realizado concurso público para professores dessa disciplina no governo Tasso 
Jereissati (1999-2002). Foram estabelecidas aulas de Sociologia em algumas séries e em outras não, 

com apenas uma aula de 50 minutos por semana em vez de duas como a maioria das outras matérias 

do conhecimento, fato agravado pela ausência de material didático.  
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da disciplina nas escolas do Ceará. Evidencia que na falta de 
professores, e, em particular na falta de professores licenciados em 

Ciências Sociais, a Sociologia tende a ser ministrada por docentes 
que não são formados na área. Em 2012, segundo o censo escolar do 
INEP, apenas 17,1% dos professores de Sociologia do ensino médio 
no país tinham formação em Licenciatura em Ciências Sociais. Nesse 

mesmo ano, a rede pública estadual cearense ficou entre as sete do 
país que tem mais da metade do quadro de professores temporários, 
com uma taxa acima de 60% do total (SILVA, 2016). Em 2013, nos 
diz Xavier (2016, p. 75), “os que ministram aulas de Sociologia e são 
licenciados nesta área correspondem a 14%. Esses números 
apontam para um dado ainda mais alarmante: o fato de 86% dos 
professores de Sociologia não possuírem formação na área”. 

A complementação de carga horária é uma prática 
naturalizada nas escolas da rede estadual de Caucaia. Quando uma 
escola qualquer não oferece ao professor efetivo a carga horária 
mínima da disciplina, oferece-lhe outras, de áreas nas quais o 
professor não possui formação. Nas escolas pesquisadas, esse 
fenômeno também acontece.  

Essa complementação que os professores efetivos de outras 
disciplinas fazem na Sociologia é utilizado pela SEDUC para 
demonstrar que não há falta de professores. Desse modo, o déficit 
de professores de Sociologia não aparece. É importante salientar 
que, em casos como esses, é grande a responsabilidade institucional 
com a gestão de pessoas, pois, do modo como ocorre, os 

profissionais são desviados das suas competências para exercer 
funções de outros. A banalização da prática de complementação de 
carga horária em disciplinas nas quais não estão habilitados, a 
ausência de uma institucionalidade que aprimore a orientação 

curricular, bem como de avaliações institucionais qualitativas sobre 
o que se faz nas salas de aula, podem gerar esses fenômenos. Entre 
outras coisas, a prática da complementação de carga horária pode 
levar a um ensino deficitário. Nesse caso, não se deve 
responsabilizar apenas o professor por tal fenômeno, uma vez que 
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o mesmo se submeteu a um concurso ou seleção de acordo com o 

componente no qual está habilitado e foi desviado para uma outra 
disciplina. A propósito da reflexão, seria interessante que a rede 
estadual revisasse sua linha de complementação de cargas horárias, 
uma vez que desvios dessa natureza incidem diretamente no objeto 
central do ensino, ou seja, na aprendizagem dos alunos. O resultado 
é um professor despreparado e um ensino sem qualidade. 

É evidente que na falta de docentes ocorre o desvio de função 
em todas as áreas como Arte-Educação, Filosofia, Física, 
Matemática, Química e etc. Mais do que a falta de professores 
formados, o problema também é de racionalização dos gastos e de 
desvalorização de certas disciplinas pela política nacional de 
educação. Ao fazer com que os professores efetivos completem sua 

carga horária com disciplinas para as quais não têm formação 

específica, o Estado, por meio da SEDUC, não só controla gastos, 
mas demonstra que as disciplinas não têm importância, pois podem 
ser ministradas por professores formados em qualquer área 
(CONCEIÇÃO & SANTOS, 2013). Parece ser suficiente a declaração 
de afinidade com a disciplina e não a formação específica. 

Isso, sem dúvidas, traz prejuízos ao ensino da Sociologia, 
impedindo que os alunos compreendam questões, como preconceito 
contra minorias, formação do cidadão e as relações sociais. Mesmo 
que a formação em Ciências Sociais deixe a desejar em alguns casos, 
é preciso ao menos ter formação em Ciências Sociais para a 

habilitação/atuação como professor de Sociologia. 
Ciente dos princípios que orientam a construção das 

práticas da disciplina (BRASIL, 2006), o professor com formação 
específica na área poderá ser capaz de selecionar e acionar autores, 
teorias e temas de maneira adequada, sem distorcer conceitos, uma 
abordagem específica sobre a realidade humana como meio de 

tornar mais precisa sua distinção em relação às demais disciplinas 
do Ensino Médio. Ou seja, ocorre a domesticação do nosso olhar, do 
nosso ouvir e do nosso escrever pela formação disciplinada em 
Ciências Sociais. Concordo com Sarandy (2002) que o contato dos 
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jovens educandos com nossas teorias sociais (a herança intelectual 
da sociologia, para se referir a Florestan Fernandes), ainda que 

formatadas pela didática necessária ao nível médio de ensino, 
produz uma compreensão que nenhuma outra disciplina poderá 
produzir. O mesmo pode ser estendido às aulas de História, 
Filosofia, Geografia e até Matemática (SENNA, 2014). Está claro que 

essa prática do complemento e do desvio de função, comum mesmo 
com professores concursados, nada tem a ver com 
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade ou o que quer que seja. 

A Secretaria da Educação do Ceará, antes da 
institucionalização da política pública em questão (Lei 11.684/08), 
incluía a disciplina Sociologia nos currículos escolares e na pós-
obrigatoriedade conta com um quadro docente no qual apenas 10% 

dos professores são efetivos. A disciplina de Sociologia, pois, está 
envolvida com dilemas e desafios que precisam ser melhor 
estudados, analisados e debatidos. 

 
2. A situação do quadro de professores de sociologia em Caucaia 
no Ceará: um problema local e do (sub)campo, com extensão 
nacional 

 
O esforço inicial dispensado para realizar uma pesquisa 

abrangente em todas as escolas do município teve a intenção de 
conhecer melhor o perfil dos professores que lecionam Sociologia. A 
decisão de fazer o levantamento se deu pelo fato de que não havia 

informações precisas na SEDUC sobre os docentes e, tampouco, 
sobre a situação da disciplina no ensino médio da rede pública 
estadual de Caucaia. 

Dos 857 professores lotados nas dezesseis escolas estaduais 

do município de Caucaia, 43 (5%) lecionam Sociologia. A pesquisa 
exploratória teve por objetivo dar visibilidade aos professores que 
lecionam a disciplina para, depois, oferecer uma visão que engloba 
as três dimensões, a saber: o histórico da disciplina no sistema de 
ensino, a formação e a prática na docência da Sociologia. 
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Em relação aos professores que lecionam Sociologia em 

Caucaia, a predominância é do sexo masculino, com 72%. Por tipo 
de escola se distribuíram da seguinte forma: 4% lecionam em escola 
técnica, 2% em escola indígena e os demais nas escolas regulares de 
ensino médio. Em relação às disciplinas que lecionam, 6% são 
lotados somente na disciplina Sociologia, 24% ensinam História e 
Sociologia, 22% ensinam Filosofia e Sociologia, 20% ensinam 
Geografia e Sociologia; 51% são lotados na disciplina, mas assumem 
entre uma e cinco turmas, destes 11% não conseguimos 
informações, ou seja, dos 48 professores que lecionam Sociologia, 
cinco não foram contatados. Dos 21 professores temporários, apenas 
um respondeu que tinha Licenciatura em Ciências Sociais e outros 
95% supõe-se que realizaram uma “seleção simplificada” 

concorrendo para outra disciplina que não Sociologia. Destes, os que 

ensinam duas ou três turmas representam 48%. Na totalidade das 
escolas, 28% são professores aprovados em concurso para lecionar 
Filosofia, Geografia ou História e com essa mesma quantidade de 
turmas complementam sua carga horária.  

No ano letivo de 2016, a maioria dos alunos tiveram aulas de 
Sociologia com um docente sem formação na área; dos 48 
professores da disciplina lotados na rede pública estadual, 1. 10% 
são professores com formação na área e estatutários da SEDUC, 
destes, 6% são professores efetivos e não complementam a carga 
horária ministrando outras disciplinas do ensino médio; 2. 70% dos 

professores em desvio de função ou contratados por tempo limitado 
não são licenciados na área, apenas um professor temporário tem 
licenciatura em Ciências Sociais e não ensina somente Sociologia. 
Como escreveu Meneguetti, N. & Meneguetti, D. (2010): 

 

Estudo inédito feito pelo Ministério da Educação (MEC) mostra 
que ‘Com exceção das áreas de física e química, existem mais 
licenciados do que a demanda para dar aulas em todas as salas do 

ensino médio. O problema é que mais de 70% dos formados em 
licenciatura no país não trabalham como professores nas escolas 
brasileiras, optando por outros empregos’ (…) mesmo com 
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contratos emergenciais não são supridas as necessidades e esses 

professores contratados acabam ministrando aulas de diversas 
matérias, mesmo as de outra área de formação (id., grifo nosso, p. 
43-44). 

 

Na perspectiva dos autores, apesar da sua importância, os 
professores da rede pública de ensino do Brasil não são valorizados 
merecidamente, com isso o país sofre frequentemente com a falta 
de profissionais qualificados em diversas áreas. Com o aumento do 
número de componentes curriculares o “desvio de função do 
professor” tende a justificar-se como um fenômeno natural.7 No 
entanto, o documento da SEDUC organizado por Vidal & et. all. 
(2005) sobre o currículo diz que a formação profissional exigida 
para atuar no ensino médio cearense é a licenciatura plena em 

disciplina específica, conforme a LDB 9394/96. 

Questionada e, na maioria das vezes, duramente criticada 
por segmentos dos meios de comunicação de massa, secretarias 
estaduais de educação e meio acadêmico, mesmo depois de 
estabelecida na LDB a pós-obrigatoriedade do ensino de Sociologia, 
não garantiram a imediata aceitação da disciplina e do docente no 
ambiente e comunidade escolar e pela sociedade como um todo, 
marcada pela tradição técnica. A Lei n. 11.684/08, por si só, não 
“obriga” o respeito e reconhecimento da disciplina.8 

                                            
7 Uma vez que o critério de concentração de carga horária do professor por escola pesa mais do que 

a própria formação específica do mesmo (SILVA, 2016), na investigação identificamos uma 

diversidade que configura o campo da Sociologia no ensino médio, sempre habitado por agentes com 

múltiplas formações e perspectivas (com limitações) da própria posição e objetivo da disciplina no 

currículo. 

8 Defendendo, na sua página do Facebook, a posição da então recente Medida Provisória n. 746, de 

22 de setembro de 2016 apresentada pelo MEC e que reorganiza o ensino médio, o sociólogo Simon 

Schwartzman  (sobre a transformação da disciplina sociologia em optativa) reintroduz questões 
relacionadas com os sentidos, os potenciais e a própria legitimidade da circulação pública dos 

conhecimentos produzidos pelas ciências sociais: “existem muitos médicos, físicos, engenheiros, 

economistas, advogados, e pessoas que não estudaram, que têm ‘senso crítico’ sem terem estudado 
sociologia ou filosofia. É importante que todos tenham um entendimento pessoal da sociedade em 

que vivem, mas isto se adquire estudando história, geografia, direito, literatura, ou, simplesmente, 

sendo suficientemente alfabetizado para ler os jornais. A exigência de ensino obrigatório de sociologia 
e filosofia nas escolas, que só existe no Brasil, foi o resultado da pressão sindical das respectivas 

corporações, e não são mais importantes, por exemplo, do que a economia, a antropologia, a 



162 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
Atualmente, segundo Carniel & Lima (2017), vivenciamos 

um período conturbado para a organização curricular da Sociologia 
como disciplina escolar e para as licenciaturas da área. Trata-se de 
um momento de crise e de reconstrução para quem atua com esta 
modalidade de ensino. A ruptura precipitada por Medida Provisória 
e ratificada pela Lei n. 13.415/2017 parece ter imposto a necessidade 
de reavaliar e, em alguma medida, de reinventar as maneiras pelas 
quais o ensino é concebido e praticado na disciplina e nos cursos de 
formação docente. Em Caucaia, dos 48 professores de Sociologia 
lotados em sala de aula, cinco são formados na área. Entendemos, 
como Fuentes (2015), que a consolidação da Sociologia como 
disciplina escolar dependerá em grande parte da dinâmica que 
organiza e regula o trabalho docente. Além de disciplinas específicas 

serem ministradas por profissionais que não possuem formação 

ainda são vistas como matérias menos importante pelas autoridades 
educacionais. Termina que são poucos os concursos, são muitas as 
carências e são muitos os contratos flexibilizados para o cargo de 
professor de Sociologia. 

Em 2016, de acordo com o MEC, o resultado final do ENEM 
apontou para um dos piores desempenhos na história do exame.9 As 
pesquisas indicam que fatores intraescolares têm condicionado o 
ensino médio brasileiro. Diniz & Quaresma (2016) destacam, entre 
outros fatores, a intensa carga horária do professor, aulas 
tradicionais, sucessivas reprovações, práticas avaliativas ineficazes, 

ambiente escolar pouco estimulante, conteúdo enciclopedista, 
distorção idade/série e ensino fundamental deficitário como causas 
para esse condicionamento. As unidades analisadas são 
condicionadas também por fatores extraescolares. Auditoria do 

                                            
psicologia ou o direito”. Fonte: 

https://www.facebook.com/sschwartzman/posts/10209758117777268. Acessado em 24 de set. 2016. 

Sobre as críticas da imprensa ao ensino de Sociologia ver Amaury Moraes (2014). 

9 Marcando o fim do exame de avaliação da educação básica, o novo ENEM será usado exclusivamente 

para o acesso à educação superior. Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=44171 Acesso em 27 de jan. 2017. 
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Tribunal de Contas da União (TCU), aponta que, em 2013, o déficit 
de professores com formação específica para esse nível de ensino era 

de 32,7 mil. A situação da Sociologia é a terceira mais grave no país, 
faltando 4,6 mil profissionais, com déficit e insuficiência de 
professores em 25 estados. 

É fácil identificar o tipo “professor temporário” trabalhando 

nas escolas do município.10 Quando solicitados pelo professor-
pesquisador, nos relatórios apresentados à SEDUC conforme as 
informações do Sistema Integrado de Gestão Escolar, 43% dos 
professores eram temporários em 2016. Nas escolas pesquisadas 
essa média era menor, respectivamente 37% e 32%. 

Consideramos que as questões que surgem a partir desses 
dados não podem ser resolvidas ou pensadas apenas a partir do nível 

legal-institucional, pois se expressam e se desdobram também no 
âmbito da subjetividade e das ações dos sujeitos. Acreditamos assim 
que a consolidação (ou não) da disciplina neste nível de ensino pode 
depender da atribuição dos objetivos e do lugar que ela ocupa nas 
escolas, tanto em relação às demais disciplinas, como no que diz 
respeito a seu papel social enquanto conhecimento escolar. Marcia 
Pereira (2013) observa, com Chervel (1990), que a valorização e o 
reconhecimento das diferentes ciências pela sociedade passam pela 
difusão dos seus conhecimentos nas escolas. 

A falta de “competência docente”, justificada pela 
“insuficiência de mestres”, apresenta-se na dificuldade cada vez 
maior de se encontrar profissionais qualificados para formar as 

novas gerações de estudantes, como experimentou o professor-
pesquisador na rede pública do Ceará, em Caucaia.11 Essa “falta de 
competência” era potencializada por outros fatos, como: 

                                            
10 Em Caucaia, o Centro Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 1), estende suas ações a 

um total de 16 escolas, sendo: 81% regulares, 12% profissionalizantes e 7% indígenas. Contando 

com 857 professores, sendo que 485 são docentes estatutários da Secretaria Estadual de Educação 
(SEDUC).  

11 Das dezesseis escolas, durante o período da observação, identificamos quatro docentes estatutários 
com licenciatura específica, e um temporário, lotados nas turmas do ano letivo 2016. 
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desqualificação na formação inicial e na formação continuada, carga 

horária extensa de trabalho, salários baixos,12 debilidade da 
organização do trabalho pedagógico, desvalorização do trabalho 
docente, degradação das estruturas físicas das escolas, inexistência 
de participação e avaliação institucional para uma gestão 
democrática, adoecimento e sofrimento psíquico dos professores, 
além do desafio de educar centenas de crianças e adolescentes 
quando o país enfrenta grave crise na formação de um dos 
profissionais vitais para a construção da sociedade e um somatório 
de tantos outros. Ao mesmo tempo que o Estado providencia os 
professores adequados à implantação das disciplinas na escola, 
obriga-os a vivenciar a violência decorrente do trabalho precário 
rotinizado. 

Além disso, os docentes que ministram Sociologia devem 

lidar com a fragilidade de uma disciplina recém-incluída, mas não 
ainda legitimada nos currículos e que disputa com as demais 
disciplinas espaço em termos de carga horária. Alves & Souza (2013) 
explicam que algumas disciplinas conseguem acomodar-se melhor 
à escola que adota um modelo pedagógico estéril, de 
encarceramento e aniquilamento do pensamento. A Sociologia, no 
entanto, por sua natureza, não pode e nem consegue tal 
acomodação. Os autores descrevem o ativismo improdutivo, 
interpretado na fala de um dos nossos entrevistados pelo mal-estar 
da imaginada “zona de conforto”, que é o modo pelo qual cada um 

                                            
12 No item 2.2 do Edital n. 003 de 2009 podemos ler sobre remuneração inicial mensal bruta: “a lei 
n. 14.431 de 31 de julho de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará de 13 de agosto de 

2009, estipula remuneração de R$ 1.327,66 para uma carga horária de quarenta horas semanais e de 

R$ 663,83 para uma carga horária de vinte horas semanais”; e, “de R$ 1.222,46 para uma carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais e de R$ 2.444,92 para uma carga horária de 40 (quarenta) 

horas semanais” (cf. Edital n. 007 de 2013). A faixa de remuneração dos professores temporários 

informantes da pesquisa que possuíam carga horária de 40 horas semanais estava entre R$ 2.200,00. 

Já os outros que não complementaram a carga horária possuem o salário reduzido à proporção das 
turmas assumidas, o “valor da remuneração mensal será calculado de acordo com a Lei n. 15.901, de 

10 dezembro de 2015, publicada no DOE de 15 de dezembro de 2015” (cf. Edital n. 002/2016 – GAB-

SEDUC/CE, de 30 de março de 2016). 
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busca dar conta daquilo que lhe é cobrado por suas instâncias 
superiores. 

 

(…) as escolas se limitam a terem professores ministrando suas 
aulas, preocupados prioritariamente em dar conta dos conteúdos 
de suas respectivas disciplinas e com a atualização de seus diários, 

coordenadores para cima e para baixo nos corredores colocando 
alunos para dentro das salas ou resolvendo conflitos, coisa que 

jamais termina, e diretores sempre atarefados com as questões 
administrativas ou em constantes reuniões na Secretaria de 
Educação. É óbvio que, com este modelo não há espaço nem 

motivação para reuniões, debates ou reflexões. (…) uma demanda 
se impõe sobre todas as outras, a demanda da Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará/SEDUC. Além disso é oportuno 

ressaltar que nem sempre esta demanda é por nós avaliada como 
a melhor para as escolas, a melhor para a educação. Muitas vezes 

visam a melhorar a imagem do governante perante a opinião 
pública local, nacional e internacional. (id., grifos nosso, p. 55). 
 

Para refletir sobre a temática central da dissertação, qual 
seja, a de observar e compreender a construção do ensino de 
Sociologia no ensino médio, a partir das práticas do professor 
temporário, escolhi observar as práticas cotidianas de dois docentes 
de Sociologia. É importante chamar a atenção para este contexto no 
qual os observei: um contexto de precarização do trabalho em geral 
e, em particular, do trabalho docente, onde seus profissionais 
inseridos numa organização burocrática perderam a sua autonomia 

de escolha sobre o quê e como ensinar, perderam, portanto, uma das 
dimensões que compõem a ideia da liberdade de cátedra. Além dos 
problemas gerais ligados à função de professor do ensino médio da 
escola pública, o professor de Sociologia tem ainda de lidar com o 
ensino de uma disciplina que ainda não se consolidou. Por exemplo, 
a “falta” de licenciados em Ciências Sociais e o pouco conhecimento 

da disciplina constroem modos de pensar e agir sobre a Sociologia 
distantes do que se pretendeu quando da sua inclusão no currículo 
do ensino médio. Desse modo, o seu conhecimento é geralmente 
negligenciado dentro do currículo e do projeto político pedagógico 
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das escolas. As disciplinas de Português e Matemática são 

priorizadas, depois dessas os alunos também priorizam as 
disciplinas que consideram secundárias como Biologia, Educação 
Física, História, Espanhol ou Inglês, Física e Química. Já Filosofia, 
Formação para a Cidadania, Arte-Educação e Sociologia são 
consideradas disciplinas de pouca importância. Os modos de pensar 
e agir sobre as disciplinas escolares condicionam a prática 
pedagógica dos professores e a forma particular como vivenciam o 
processo de precarização e as regulamentações do trabalho docente: 

 

[Dentre outros] perdas de direitos trabalhistas, que variam 
conforme a categoria de docentes; submissão dos/as docentes ao 
trabalho inspirado na lógica de mercado [de acumulação flexível, 

dita “ativismo improdutivo”] e das empresas privadas; elevado 
número de professores não-efetivos (sobretudo na disciplina de 

Sociologia); baixos salários, que levam professores a assumir 
elevada carga horária de trabalho, número de alunos e escolas; 
flexibilização dos contratos e das condições de trabalho; 

precarização das estruturas escolares (FUENTES, 2015, grifo 
nosso, p. 133). 
 

Foram verificados nas práticas pedagógicas, como mostram 
Alves & Souza (2013), dois grandes problemas para a disciplina de 
Sociologia nas situações em que é ministrada por pessoas formadas 
em outras áreas do conhecimento: acarreta, na maioria das vezes, 
uma visão/entendimento distorcido e por vezes inadequado do que 

seja o ensino de sociologia, uma vez que esses professores, por mais 
boa vontade, interesse e responsabilidade de que sejam portadores, 
irão constantemente se deparar com limitações provenientes da 
falta de formação, ou seja, da ausência de um conhecimento mais 
aprofundado dos princípios e dos objetivos próprios da Sociologia 
como disciplina escolar. O outro problema está presente num 

aspecto aparentemente menos relevante que o anterior, o 
compromisso deste professor com a disciplina. Não é raro 
professores formados em outras áreas assumirem a disciplina de 
Sociologia, e, na maioria das vezes, fazem isso apenas para 
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complementar suas cargas horárias numa mesma escola em vez de 
se submeterem a trabalhar em várias escolas, fenômeno que 

também ocorre com cientistas sociais/professores. 
 

É claro, e temos exemplos, que alguns professores procuram 
exercer a disciplina [de Sociologia] com toda a responsabilidade 
que lhe é possível e há inclusive àqueles que a exercem com certo 

brilhantismo. Isto, porém, não invalida o que foi expresso há 
pouco, pois estes casos se caracterizam como uma exceção. (id., p. 

46-47). 
 

Alves & Borin (2016) observam que hodiernamente 
questões de desvalorização e desqualificação da força do trabalho 
docente indicam que certas reformas no ensino repercutem em uma 

desprofissionalização e proletarização da docência. Ainda segundo 

as autoras, na busca de uma transformação fértil com igualdade, tais 
reformas pregam a transformação da composição, estrutura e 
aspectos organizacionais das redes de ensino, a fim de implementar 
uma nova percepção de produtividade, excelência, eficiência e 
eficácia, pois se avalia hoje que a educação é o principal mecanismo 
de distribuição de renda e mobilidade social, posto que dirigida à 
formação para o trabalho e a educação orientada para a gestão ou 
disciplina da pobreza. Procura-se uma organização sistêmica devido 
ao dever de universalidade, por isso essas reformas apresentam 
características de padronização e massificação dos processos 
pedagógicos bem como dos administrativos cujas agências 

formadoras, muitas vezes sem a devida preparação para tal, não têm 
conseguido atender as demandas. A ampliação progressiva nas 
escolas cearenses, a partir do ano 2000, foi a consequência imediata 
do esforço de universalização do Ensino Fundamental priorizado 
pelas políticas educacionais no país, a partir de 1995 (VIDAL & et. 
all., 2005). As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM) apresentam, na dimensão curricular, a proposta de 
currículo organizado tendo em vista os três domínios da ação 
humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência 
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subjetiva. As DCNEM têm, como eixos estruturais, as quatro 

premissas apontadas pela UNESCO como marcos da educação na 
sociedade contemporânea: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a viver e aprender a ser. Este cidadão moldado em sala de 
aula pelo ponto de vista da formação crítica, consciente e aberto para 
as diversidades e superação dos obstáculos, controle social, político 
e econômico é o resultado efetivo do papel do professor. Desse 
modo, é indispensável a existência de uma prática reflexiva nas 
escolas.  

Foi percebido, entretanto, que não são raras as escolas onde 
os professores, gestores e funcionários não possuem um espaço 
sério e prioritário para refletir, discutir, avaliar e planejar suas ações 
coletivamente, sejam elas pedagógicas ou administrativas. Com 

vistas a superar o que Alves & Souza (2013) classificam de “a 

interiorização” e “a individualização” da prática pedagógica 
representada pelo “ativismo improdutivo”, é ao trabalho do 
professor de Sociologia que tal realidade mais incomoda. Escolas 
que assim não procedem são exceções. De modo geral, as unidades 
se limitam a ter professores ministrando suas aulas. Quando começa 
a refletir sobre o significado dessa situação, o professor busca 
alternativas para ser operador de transformações, pedra 
fundamental onde uma sociedade deve ser construída, ser professor 
é ser capaz de se empenhar em formar cidadãos conscientes, 
fornecendo aos alunos instrumentos teóricos que os levem a refletir 

sobre a possibilidade de recuperar a capacidade de decisão nas 
práticas sociais. 

A contextualização e a pesquisa são princípios das Diretrizes 
Nacionais (BRASIL, 2006; 2011) para os estudos e as práticas da 
Sociologia como disciplina escolar. A qualidade na educação é um 
direito que deve ser exigido em todo o país e o professor em sala de 

aula deve ensinar, verdadeiramente, os educandos a vivenciarem 
suas localizações e realizarem suas escolhas de modo que possam 
apropriar-se mais racionalmente das nossas instituições sociais – 
fornecendo ao indivíduo instrumentos teóricos que lhe permita 
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relacionar sua prática com a organização social mais ampla, para 
que ele possa definir-se como agente ativo na construção de uma 

nova sociedade. Rémi Lavergne, a propósito de uma reflexão sobre 
o contexto de menor investimento na escola pública, faz uma 
“pequena digressão” nesse sentido na sua etnografia de uma escola 
pública de Fortaleza:  

 
o que é revolucionário é ensinar, verdadeiramente; querer ensinar; 
a vontade de se dedicar a uma forma de ensino que forneça 

ferramentas às crianças para que mais tarde possam competir por 
melhores oportunidades, impedindo a reprodução do sistema 
escolar brasileiro que deixa o público da escola pública fora da 

competição, em geral, e fora da competição para as boas 
oportunidades, em particular, que ficam apenas ao alcance das 
classes médias e altas, as únicas que podem financiar um ensino 

de (alta) qualidade. (LAVERGNE, 2009, p. 281) 

 
Lavergne (idem, ibidem) considera que mudar 

substancialmente as coisas significa investir político e 
financeiramente para que a escola pública possa se tornar realmente 
uma escola de qualidade. Isso contribuiria para perturbar toda essa 
lógica atual. Não fazendo mais sentido a diferença em termos de 
qualidade das escolas particulares e públicas, as classes médias e 

altas teriam de enfrentar mais concorrência para alcançar as boas 
oportunidades socioeconômicas. 

A respeito desse cenário, diz Alencar (2016), a escola pública 

destaca-se como lugar de integração dos menos favorecidos que a 
partir da década de 1920 do século passado começam a demandar 
por mais participação e espaço na busca de um ensino público 
universalizado e de qualidade. Ser docente da rede pública é ter 
como horizonte a escolarização das camadas populares, sobretudo 
aquelas historicamente excluídas da participação nos processos 
decisórios mais proeminentes de nossa sociedade, assim como na 
preparação do educando para o exercício da cidadania. Não significa, 
portanto, necessariamente e apenas entender a cidadania como 
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direito ao acesso aos cursos técnicos, ao mercado de trabalho ou à 

universidade. Ser cidadão é ter assegurado o direito à participação 
social de modo consciente, que só é possível quando o ser humano 
tem garantido o direito ao trabalho.13 

Por isso é fundamental adotar uma perspectiva histórica, no 
sentido de encarar o sistema e a escola e todos aqueles elementos 
que os caracterizam como invenções sociais (SILVA, 1992). A 
educação moderna é um dispositivo institucionalizado, de massa e 
estatalmente controlado e regulado. A educação no Estado brasileiro 
é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
estabelece a cooperação entre os órgãos institucionais e a família na 
educação dos educandos. A escola transmite as ideias dominantes 
tanto através dos conteúdos escolares que mais se prestam a isso 

(Português, Sociologia, Filosofia, História, Geografia) quanto 

através de matérias menos suspeitas, como Matemática, Biologia e 
Física, ou ainda através de rituais e práticas que corporificam a 
perspectiva dominante de sociedade.  

Silva (1992) e Kuenzer (2007) chamam a atenção, como 
Baudelot e Establet (1971), que entre os elementos que contribuem 
para reproduzir as estruturas sociais, estão aquelas divisões do 
sistema escolar que, correspondendo às divisões sociais, contribuem 
para reproduzi-las. Por detrás da aparente unidade, esconde-se uma 
profunda e fundamental divisão: aquela entre o trabalho manual e 
o intelectual. Por essa razão, a escola concentra em seu espaço uma 

pluralidade de atores envolvidos direta ou indiretamente em suas 
atividades como os estudantes, professores, auxiliares 
administrativos e a comunidade onde a unidade encontra-se 

                                            
13 A cidadania aqui definida não possui o mesmo sentido que lhe é atribuído pela concepção liberal, 
nesta a noção vincula-se à criação dos meios que asseguram ao indivíduo o direito à propriedade. 

Conforme Meksenas (2008) o exercício da cidadania ocorre quando os indivíduos têm acesso às 

riquezas sociais que, através do trabalho, ajudam a construir. O direito ao trabalho deve ser entendido 

como possibilidade de o indivíduo compreender as relações sociais que organizam essa atividade em 
nossa sociedade brasileira contemporânea, de modo que essa compreensão contribua nas 

formulações que esse indivíduo elabora para participar das riquezas sociais. Essa perspectiva 

orientou a elaboração do currículo adotado pelos docentes das escolas analisadas. 
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inserida. Por uma definição arbitrária, permitida por uma posição 
de força inicial, a cultura dominante é definida como sendo “a” 

cultura, o que a transforma, por isso mesmo, em capital cultural, ou 
seja, sua posse confere valiosa vantagem ao possuidor na relação 
entre os grupos ou classes. Conforme Silva (1992), como e onde se 
dá a reprodução em educação reside, pois, na forma como esse 

capital cultural é transmitido de geração para geração. 
 
Mas esta transmissão só é eficaz na medida em que as 
propriedades culturais assim transmitidas transformam-se em 

disposições duradouras, isto é, na terminologia de Bourdieu-
Passeron, constituem-se em habitus, o que só se realiza sob 
condições de uma longa imersão num ambiente em que estejam 

presentes esses itens culturais. O ambiente que apresenta estas 
características em nossa sociedade é, naturalmente, a família. (…). 

Qual o papel da escola neste processo? Ele é secundário na 
inculcação e transmissão cultural. Embora ela contribua para 
reforçá-la, sua função reside sobretudo em legitimar as 

desigualdades produzidas no âmbito da família, transmutando-os 
em diferenças nos esforços de aquisição perante a cultura escolar. 
Isto é, ela faz com que pareça que as desigualdades não se devam 

às injustiças socialmente produzidas, mas à falta de capacidade e 
talento na aquisição escolar da cultura. (SILVA, 1992, p. 33). 
 

No geral há falta de interesse profissional pela docência. 
Almeida & Gonçalves (2013) discutem sobre as relações entre o ser 
professor de Sociologia no ensino médio cearense e o desprestígio, 

a falta de valorização profissional e as condições de trabalho 
adversas. Os dados apresentados por Diniz-Pereira (2011) indicam 
que existe a necessidade de formar/certificar um enorme número 
de professores e há, de fato, um crescimento da demanda para abrir 
novos cursos de licenciatura. Porém, também há uma baixa 
ocupação de vagas nos cursos já existentes e um número 

relativamente baixo de graduandos em relação ao número de vagas 
oferecidas. Segundo o referido autor, a dificuldade de os alunos 
manterem o seu sustento durante a graduação, a baixa expectativa 
de renda em relação à futura profissão e o declínio do status social 
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da docência fizeram com que os cursos de licenciatura, tanto em 

instituições públicas como privadas, convivessem com altíssimas 
taxas de evasão e, por via de consequência, permanecessem em 
constantes crises. Pesquisas mostram que os alunos abandonam os 
cursos de licenciatura por não acharem a profissão atrativa quanto 
à remuneração e pelas dificuldades antevistas no exercício 
profissional. A evasão nos cursos de licenciatura entre 2010 a 2011 
revela que a média anual do curso de Sociologia é de 28,6% estando 
na primeira posição no ranking. A cada ano, 16,5% dos alunos de 
licenciatura abandonam os cursos, no Ceará são 10,4%. Mais de 
41% dos matriculados não chegam a se formar (XAVIER, 2016).14 

As relações vividas na família e na escola espelham a 
estrutura das relações sociais no local de trabalho, sobretudo 

quando este coincide com a própria escola, por haver uma 

predominância de relações de amizade, parentesco, 
companheirismo, compadrio. Podemos inferir que os espaços do 
mundo familiar e, particularmente, das práticas educativas, não 
possuem fronteiras bem demarcadas. Por essa razão, no caso do 
sistema escolar, a vivência de relações sociais é considerada como 
prolongamento da família e o professor comporta-se como parente 
do aluno. Conforme Silva (1992) quanto mais se sobe no sistema de 
ensino, mais as relações sociais se tornam menos autoritárias, 
proporcionando a formação de atitudes mais autorreguladas e 
menos exteriormente controladas. 

Com a ajuda do conceito de habitus, Domingos Sobrinho 
(2010) diz que podemos compreender tanto as regularidades 
identitárias manifestadas pelos professores pesquisados, 

                                            
14 Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/evasao-em-licenciatura-chega-a-39 
ci2oebivr3fzzqs1q9w6o2h5a Acesso em 01 de nov. 2016. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 

(Lei n. 13.005/14) traz em seu texto o objetivo de formação dos professores: Meta 15: garantir, em 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 

(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando 

que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 
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observáveis através de certas práticas, disposições e representações 
predominantes, quanto as variações identitárias expressas pelos 

subgrupos que os compõem, o que permite compreender a atual 
posição dos professores no campo educacional, seus gostos, estilo de 
vida e formas identitárias. As políticas públicas educacionais têm 
grande responsabilidade na construção e perpetuação desse 

significado, uma vez que a valorização do profissional da educação, 
observa Diniz-Pereira (2011, p. 47), não consegue ir além de um 
discurso demagógico, que não se traduz em melhorias efetivas nas 
condições salariais e de trabalho dos docentes. Quer dizer, de um 
lado da relação, está o indivíduo, no outro, as suas condições de 
existência. A ideologia não se define por um conteúdo, mas pela 
representação de uma relação (a ideologia é uma “representação” da 

relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de 
existência). Os indivíduos imaginam que sua relação com as 
condições reais de existência é uma relação de livre determinação, 
mas isto não é realmente assim, isto é, aquilo que os indivíduos 
pensam e fazem é função das circunstâncias em que vivem e não de 
sua livre vontade. A ideologia consistiria em representar esta relação 
de forma falsa (SILVA, 1992). A meta da educação, segundo 
Mannheim & Stewart (1962, p. 69-70), é ajudar todas as pessoas a 
encontrarem seu lugar, sua função e sua realização no processo da 
História. 

Alves & Souza (2013, p. 56) ressaltam a necessidade da luta 
pelos valores e princípios como a alteridade, o respeito, a ética, a 

democracia, a cidadania, a solidariedade, a liberdade, a fraternidade. 
O setor público municipal e estadual, não obstante os crônicos 
problemas salariais de desvalorização da carreira e condições de 
trabalho, dentre outros, foi o “lugar” do campo ocupado pelos 

professores entrevistados. 
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Considerações finais 

 
O processo de institucionalização da disciplina Sociologia no 

ensino médio cearense desenvolveu-se a partir de vários fatores que 
contribuíram para a sua consolidação na dinâmica das escolas da 
rede pública estadual, entre eles podemos citar: os documentos 
oficiais (Resoluções e Decretos) do Conselho Nacional de Educação 
do Ministério da Educação; a Resolução n. 422 do Conselho de 
Educação do Ceará; a contratação de licenciados em Ciências Sociais 
através de concursos públicos; a implantação do PIBID nos cursos 
de Ciências Sociais e do ProfSocio na capital Fortaleza15; o 
desenvolvimento de pesquisas sobre a temática em nível de 
graduação e pós-graduação; a Coleção Escola Aprendente e o 

Primeiro, Aprender Sociologia da SEDUC e a prática docente dos 

professores de Sociologia que atual cotidianamente na sala de aula 
da educação básica. 

Uma atenção especial tem sido dada ao que é ou deve ser ou 
como ensinar a disciplina Sociologia no ensino médio brasileiro. 
Porém, na dissertação referida no início do artigo, meus objetivos 
são mais modestos, pois problematizamos o ensino da disciplina a 
partir de duas unidades da rede pública, tendo como referência a 
própria prática do professor-pesquisador e aquelas dos professores 
observados. Esse interesse se desenvolveu em função da falta que 
sentimos de estudos que mostrem de uma forma mais efetiva as 

práticas dos profissionais que lecionam sem formação de graduação 
na área. Nosso objetivo era responder questões, tais como: a 
disciplinarização aproxima o lugar legal do lugar efetivo da 
sociologia/ciências sociais? Ela é concebida como um conhecimento 
prático, reflexivo e dinâmico?  

                                            
15 O Mestrado Profissional em Rede para o Ensino de Sociologia (ProfSocio), criado pela Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj) formou sua primeira turma em 2016. A partir de então, passou a ser 

coordenado pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com outras instituições de ensino 

superior do país. 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 175 
 

A verdade é que a partir da década de 1990, a massificação 
do ensino médio faz com que um contingente de alunos cada vez 

mais heterogêneo transponha os muros da escola. Portanto, como 
esses professores não formados na disciplina fazem quando falam 
em ensinar e aprender Sociologia? Trazendo eles próprios, em suas 
histórias, os conflitos e as contradições de uma estrutura social 

excludente? 
Em tese, a permanente construção social da Sociologia 

acontece durante o ensino da disciplina e o aprendizado do saber e 
fazer docente na relação com os discentes que, por diversas vias, 
acaba proporcionando o acesso, a permanência e a (r)evolução na 
carreira docente. 

 
sendo a aprendizagem uma dimensão da participação em 

comunidades de prática, o aprendiz inicia sua participação de um 
modo periférico e, na medida em que vai desenvolvendo suas 
habilidades, através de maior engajamento e complexidade das 

atividades, vai ganhando legitimidade como participante da 
comunidade. Dessa forma, a aprendizagem não se configura como 
um pré-requisito para se tornar membro de uma comunidade de 

práticas, mas é em si uma forma de tornar-se membro através do 
envolvimento pela participação (Lave & Wenger, 1991) (SCHWEIG, 
2015, p. 89-90). 

 

O trabalho docente e o ensino da Sociologia só se realizam, 
de fato, na relação estabelecida entre professores e alunos, as aulas 
só ganham sentido quando colocadas em prática e provocando 

aprendizagens significativas nos sujeitos envolvidos. Pavei (2008) 
destaca que outras formas de entender tal questão são apresentadas 
por Ianni e Tardif & Lessard, “os alunos vão à escola porque são 
obrigados: uma das tarefas mais difíceis e constantes dos docentes é 

transformar essa obrigação social em interesse subjetivo” (TARDIF 
& LESSARD, 2005). Por sua vez, Ianni destaca como sendo desafios 
para todo professor de Ciências sociais  
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o de se defrontar com o reconhecimento de que o aluno já dispõe. 
O que não deixa de ser uma vantagem, e, ao mesmo tempo; uma 

limitação. Trabalhar com o senso comum e, ao mesmo tempo, 
desenvolver uma visão crítica desse senso comum. As Ciências 
Sociais, oferecem um objeto de estudo vivo. O trabalho do 

professor, no âmbito das Ciências Sociais, não só diz respeito a um 
objeto que ali está, mas também a um objeto que está dentro das 

pessoas, do professor e do aluno, porque estamos mergulhados 
num ambiente cultural que é social, histórico e intelectual (IANNI, 
1985) 
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Para uma elaboração etnográfica dos desafios 

ético-metodológicos da pesquisa 
social da educação superior1 

 

Herlon Bezerra2 
 

Introdução 

 
Ingressei no curso de doutorado do Programa de Pós-

graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará 
(PPGEB/UFC)3 no segundo semestre de 2014. Meu projeto 
apresentava como objeto de pesquisa o sindicalismo praticado por 
trabalhadores de universidades federais. Professor do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 
(IF Sertão PE) desde o ano de 20104, havia me comprometido com a 

                                            
1 Esta é uma versão modificada do trabalho A pesquisa social da educação superior e a elaboração 

etnográfica de seus desafios ético-metodológicos, publicado nos Anais da XXIII Reunião Científica 
Regional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED) no Nordeste do Brasil, 

“Caminhos da Pós-Graduação em Educação no Nordeste do Brasil: avaliação, financiamento, redes e 

produção científica”. A mesma deu-se nos dias 20 a 23 de setembro de 2016, na Universidade Federal 

do Piauí, na cidade de Teresina. Os anais estão acessíveis em 
https://www.dropbox.com/s/10k6wzr0odnsxus/ebook%202.pdf?dl=0. 

2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do 
Ceará,  mestre em Filosofia, licenciado em Psicologia e professor do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, em Petrolina, Pernambuco.  Email: herlon.alves.bezerra@gmail.com. Este capítulo 

é fruto da pesquisa de doutorado, em andamento, orientada pela professora Bernadete Beserra. 
Agradeço as contribuições advindas do Grupo de Pesquisa Antropologia da Educação Superior, 

Políticas Públicas Educacionais e Escola, e, em especial, aos organizadores desta Coletânea.  

3 Cf. https://www.ppge.ufc.br/.  

4 Leciono, em seu Campus Petrolina, as disciplinas de Psicologia da Educação e de Antropologia 
Cultural do Curso de Licenciatura em Música. Cf. http://www.ifsertao-pe.edu.br/. 

https://www.dropbox.com/s/10k6wzr0odnsxus/ebook%202.pdf?dl=0
mailto:herlon.alves.bezerra@gmail.com
https://www.ppge.ufc.br/
http://www.ifsertao-pe.edu.br/
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organização sindical das categorias profissionais da educação 

federal em meio à greve por elas nacionalmente realizada no ano de 
2012. Fazer desse específico sindicalismo objeto de pesquisa 
científica significava, para mim, com ele contribuir de alguma 
forma. 

No PPGEB/UFC, vinculei-me ao Eixo de Estudos em 
Antropologia da Educação, coordenado por minha orientadora de 
tese, Bernadete Beserra, que junto a outros professores e 
pesquisadores organizam suas atividades em torno dos projetos do 
Grupo de Pesquisa em Antropologia da Educação Superior, Políticas 
Educacionais e Escola5. No trabalho junto àquele eixo e grupo de 
estudos e pesquisas seria, em pouco tempo, posto diante de uma 
questão que, até então, desconhecia completamente: os desafios 

ético-metodológicos presentes na condição, ali compartilhada por 

todos, de estar profissionalmente vinculado a organizações de 
ensino e pesquisa e, simultaneamente, assumir a posição de 
pesquisador de aspectos de suas culturas organizacionais e vida 
social cotidiana. 

A seguir, dedico-me a explicitar, em tom testemunhal e 
iniciático, o que venho aprendendo serem os elementos necessários 
a uma elaboração etnográfica desses desafios. 

 
1. A questão: duplamente inscritos no campo 

 

Como viria a perceber, os dilemas com os quais se deparam 

                                            
5 Também coordenado por Alcides Gussi, o grupo conta com a participação de pesquisadores 
independentes, como Remi Lavergne. Cf. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8320223590241333. Move-nos, no grupo, o interesse de 

produzir, por meio da prática etnográfica, o desvendamento dos vários significados produzidos por 
processos gerais em contextos organizacionais específicos da educação superior, os quais, 

construídos pelo cruzamento cotidiano de intenções, desejos e possibilidades, têm como contexto 

histórico políticas públicas nacionais marcadas desconsideração das dinâmica culturais das 

instituições locais, promovendo adaptações distantes dos objetivos originais e estratégias de 
sobrevivência absolutamente particulares, potencialmente contraditórias das próprias regras que 

permitiram seu surgimento. (BESERRA, 2014, 2013a, 2013b, 2012, 2005, 2003; LAVERGNE & 

BESERRA, 2012; BESERRA & LAVERGNE, 2012, 2013; BESERRA & ANDRADE, 2001). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8320223590241333


Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 183 
 

professores e pesquisadores nessa condição são comuns a todos 
aqueles que acabam por eleger como objeto de sua prática 

investigativa elementos e processos constitutivos do mundo social 
no qual se encontram imediatamente presos (BOURDIEU, 2003 
[1984], p. 21). Em alguma medida, portanto, são situações, conflitos 
e angústias que acompanham a todos os que empreendem pesquisas 

sociais com foco em questões emergentes nas sociedades urbanas, 
às quais também pertencem, quase sem exceções, os próprios 
pesquisadores (ENNE, 2014, p. 85). 

A situação a que aqui nos dedicamos envolve, todavia, 
diferentes dimensões de proximidade e dificuldade, já que não é 
outro que o próprio contexto profissional dos pesquisadores o que 
se estuda, podendo esperar-se que os desafios típicos às 

investigações sociais urbanas em geral acabem por tomar, nessas 
circunstâncias, contornos muito próprios de aprofundamento. 
Afinal, faz-se particularmente complexa a posição do pesquisador 
num campo de estudos em que se encontra duplamente inscrito, 
sobreposicionado, na mesma rede relações e conexões às quais está 
submetido, os papéis de investigador e de objeto de investigação, 
numa situação que condiciona, simultaneamente, sua prática 
profissional e produção acadêmica. (Cf. SILVA, 2014, p. 247; 
AGUIÃO, 2014, p. 119; BRONZ, 2014, p. 230, 234). 

Um dos mais fortes amplificadores dos desafios presentes 
no enervante jogo de pesquisar “onde se trabalha” (CASTILHO, 
LIMA & TEIXEIRA, 2014b, p. 19) é, sem dúvida, a transformação dos 

“colegas de trabalho em objetos de investigação” (BRONZ, idem). 
Particularmente quando nos encontramos em organizações de 
ensino e pesquisa, nas quais lidamos com as singularidades da 
pesquisa com elites em contextos de poder, assimetria e burocracia 

corporativa (VALENTE, 2014, p. 190), uma experiência cuja dureza 
dispensa maiores explicações aos que já a encararam em qualquer 
medida… 

Em rica coletânea dedicada à pesquisa etnográfica “entre 
burocratas, elites e corporações” (CASTILHO, LIMA & TEIXEIRA, 
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2014a), um variado conjunto de pesquisadores sociais brinda-nos 

com a exposição de suas experiências acerca dos modos como 
podem objetivar-se os desafios sobre os quais aqui nos detemos, 
ganhando corpo cotidiano, por exemplo, na ampliação da 
probabilidade de que, como afirma Silva (ibidem) “as 
representações apriorísticas dos meus interlocutores sobre minha 
presença como pesquisadora” sejam “associadas à minha presença 
enquanto técnica e colega de trabalho, nalguns casos até amiga 
pessoal”. Risco ao qual se segue, alerta-nos a autora, o da 
“naturalização e reificação dos conceitos utilizados”, possibilitando 
a “'contaminação' da condução das entrevistas e posterior 
interpretação dos discursos dos sujeitos pelas representações do 
próprio pesquisador”. 

O fato é que, nessas circunstancias, uma vez que críticos do 

“próprio trabalho”, como afirma Aguião (ibidem), somos 
convidados decidir o que pode ou não “ser considerado material de 
campo”, uma decisão eticamente difícil num contexto em que se 
põem bem mais turvadas as sedimentadas compreensões desse 
conceito, que passa a oscilar, rapidamente, entre o sentido de 
“campo político”, no qual participa plenamente o pesquisador 
nessas condições de investigação, e o sentido, mais estrito, de âmbito 
de realização da investigação. Isso tudo concorre, propõe Teixeira 
(2014, p. 38), para o enfrentamento de situações de “difícil 
acessibilidade” às fontes; situação aprofundada, lembra Lugones 

(2014, p. 74, 81), por lidarmos com sujeitos não “acostumados a ser 
observados” e plenamente capazes de “reter informação, evitar a 
observação e ditar os termos do conhecimento”; mesmo que para tal 
precisem recorrer, pontua Valente (op. cit., p. 183), a estratégias de 
“intimidação” por “hierarquização” ou “aridez e distanciamento nas 
relações pessoais”. 

 
2. Os (potenciais) efeitos: evitação e esquiva 

 
As peculiaridades da carreira científica brasileira impõem, 
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mesmo que apenas tacitamente, serem os professores da educação 
superior os profissionais que possam, quase exclusivamente, 

desenvolver carreiras dedicadas à pesquisa científica. Em particular 
no âmbito das ciências humanas e sociais. Destaco, nesse sentido, 
dois potenciais efeitos imediatos da questão anteriormente 
apresentada: por um lado, a completa evitação, como objetos de 

pesquisa, das temáticas relativas à “educação superior” e 
“organizações de educação superior” (locais de trabalho dos 
pesquisadores) e “trabalhadores da educação superior” (seus 
colegas) ou, por outro lado, a realização de tratamentos 
investigativos dessas temáticas que evitem, por esquiva e não por 
elaboração6, fenômenos e temáticas possivelmente “incômodas”. 
Ambos esses potenciais efeitos impõem, decerto, prejuízos à 

produção científica nacional sobre um tema estratégico ao 
desenvolvimento e soberania do país (Cf. RIBEIRO, 1969, 2006 
[1973]; FERNANDES, 1979, 2010 [1991]; FURTADO, 1984). 

Há questões menos custosas a estudar, certamente, e a 
maioria dos professores-pesquisadores, inconscientemente ou não, 
parece não querer enfrentar os custos da necessária elaboração 
ético-metodológica de sua dupla inscrição nesse campo 
investigativo. É isso que parece sugerir, parece-me, a escassez da 
literatura científica dedicada ao tema.  

Não que inexista pesquisa nacional sobre educação superior. 
A mesma se faz, em todo caso, comparativamente minoritária no 
cenário, além de constituída, em sua maioria, por estudos de 

natureza estritamente histórica e filosófica, quando não por análises 
que se limitam a tratar do tema, como percebeu Rodrigues (1996, p. 
12, 13), pelo viés das “políticas governamentais”, isto é, das relações 
entre “instituições universitárias” e o “Estado, principalmente 

através dos órgãos de financiamento à pesquisa”, tendo como 
resultado estudos “baseados quase que exclusivamente em dados 
                                            
6 Faço uso do termo de modo aproximativo ao sentido por ele tomado no contexto do pensamento e 

prática psicanalítica, remetendo o leitor ao didático texto de Daniel Kupermann (2010) sobre o 

assunto. 
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quantitativos e análise de questionários fechados”, movidos, ao fim, 

por questões relativas apenas à “funcionalidade, desempenho” e 
“rentabilidade social” da educação superior. 

Importantes e necessárias, tais linhas de investigação da 
educação superior não respondem, porém, à demanda também 
existente por pesquisas de natureza compreensiva (AUGRAS, 1995, 
p. 19, 22-24, 47-51) acerca do tema, capazes de possibilitar o 
reconhecimento daqueles elementos que, continua Rodrigues 
(ibidem), “implícitos ao ser e ao fazer” diários nas organizações 
desse nível de educação, fazem-se também fundamentais a seu 
entendimento científico: “o cotidiano universitário, as ações 
contextualizadas, as relações que se estabelecem, os conflitos e 
consensos emergentes”. Sem estudos dessa natureza, adverte 

Bernadete Beserra (2013, p. 1; 2012, p. 94), faz-se improvável o 

desenvolvimento de uma “compreensão profunda” da “nova cultura 
universitária brasileira”. 

 
3. Para uma elaboração etnográfica da dupla inscrição no 
campo 

 
Que fazer no enfretamento dos desafios dessa dupla 

inscrição no campo da pesquisa social da educação superior, caso 
desejemos não sucumbir seja à mera evitação do tema seja uma 
abordagem esquiva e não-elaborativa?  

Constituído quase exclusivamente por pesquisadores em 
dupla inscrição nesse campo de pesquisas, nosso grupo vem 
buscando nos recursos da tradição etnográfica de investigação social 
elementos para responder a essa situação. E, contando com a 
experiência e paciência docentes de pesquisadores mais 
experimentados e com sólida formação antropológicas, temos 

aprendido sobre os modos pelos quais a abordagem etnográfica, na 
condição de uma das mais clássicas dentre as originárias tradições 
investigativas da pesquisa social, desenvolveu ao longo de sua 
história, de fato, fecundos recursos de elaboração dos fantasmas da 
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proximidade e pertencimento ao campo de pesquisa. 
Conforme vimos experimentando, estes não se 

disponibilizam, entretanto, a quaisquer usos, havendo pré-
condições a observar caso se deseje acessar sua potência elaborativa 
dos desafios ético-metodológicos constitutivos da dupla inscrição 
em campos de investigação social. A seguir, aponto alguns desses 

elementos, partindo de minhas recentes experiências de iniciação 
nessa tradição: 

 
3.1 Ambientar-se no projeto de uma antropologia da educação 
superior 

 
Uma das características do campo científico da educação é, 

sem dúvida, o grande número de subcampos de que se encontra 
composto. Nisso, o mesmo se faz similar a outros que, a exemplo da 
Saúde Coletiva, configuram-se coma áreas de conhecimento 
fortemente orientadas por práticas profissionais e, assim, 
apresentam como atratores axiais a sua (auto)organização 
epistêmica antes os fazeres (práticas, problemas, técnicas, 
instrumentos etc.) que os saberes (teorias, metodologias, 
engenharias etc.). Uma característica que se desdobra na 
multiprofissionalidade e trans/interdisciplinar que lhe são 
peculiares. 

Nesse diverso campo de saberes e práticas, a Filosofia e as 
ciências humanas e sociais estão entre seus mais procurados e 

importantes subcampos. Em que pese esse “sucesso de público”, não 
se faz uma tarefa simples o traslado ao campo da educação de teorias 
e metodologias nascidas em âmbitos disciplinares com diferentes 
problemáticas originárias. Em particular para os que, como eu7, 

assumem na educação fundamentos disciplinares nos quais não têm 
consistente formação básica, fazendo-se incapazes, caso não 
                                            
7 Apesar de apresentar um projeto de pesquisa de tese com objeto, objetivo e abordagem em clara 

dívida com as ciências sociais, tenho formação básica em Psicologia e mestrado em Filosofia, com 

experiências prévias de investigação quase completamente restritas à pesquisa teórica. 
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superem deficiências formativas prolegomenares, de atuar 

investigativamente em plena coerência às singularidades 
epistêmico-metodológicas das disciplinas que tomam por 
referência. 

No específico caso do uso da etnografia nas pesquisas 
educacionais, tais ausências formativas básicas têm levado à 
disseminação de usos da mesma caracterizados pelo ecletismo 
teórico e instrumentalismo metodológico, assunto de um 
importante conjunto de trabalhos nacionais relativos à relação entre 
antropologia e educação8. 

Um dos mais recorrentes equívocos a esse respeito reside na 
confusão entre etnografia e a mera descrição de experiências e 
situações educacionais, a cujos praticantes podemos chamar, 

inspirados no estilo ácido da crítica de Clifford Geertz (2008a, p. 05), 

de “fenomenalistas”9. Chamo atenção a esse específico equívoco por 
residir seu núcleo, aparentemente, no desconhecimento de uma das 
mais inegociáveis características da pesquisa etnográfica, a 
necessidade de partir de razões e motivações teóricas nascidas nas 
tradições científicas antropológicas. Desprovidas dessas razões e 
motivações, não se faz suficiente o uso de “procedimentos 
etnográficos” (técnicas de observação, entrevistas, etc.) na garantia 
da potência compreensiva da ciência antropológica, neutralizada 
pela ausência de diálogos com a tradição disciplinar. 

Daí que se possa afirmar não pode haver uma pesquisa 

etnográfica da educação superior que não se ambiente, antes de 
tudo, numa antropologia da educação superior. Embora seja 
igualmente certo que aquilo a que chamamos aqui de antropologia 

                                            
8 Cf., os trabalhos de Tânia Dauster (2012, 2007), Gilmar Rocha e Sandra Tosta (2013, 2012), Carmen 

Lúcia G. de Mattos e Helena A. da Fontoura (2009), Carmen Lúcia G. de Mattos e Paula A. Castro 
(2011), Marli André (2005) e Maristella Pereira Fritzen e Maria Inês Probst Lucena (2012) 

9 Outra expressão desses equívocos encontra-se no entendimento, comum no campo educativo, de 
que pesquisas apresentem natureza etnográfica/antropológica simplesmente por tematizarem 

questões relativas às diversidades sociais (gênero, orientação e identidade sexual etc.) ou à educação 

das relações étnico-raciais. Cf. BESERRA & LAVERGNE, 2013, p. 12, 15, 16; GUSMÃO, 1997; 
VALENTE, 1996, 1997; DAUSTER, 1997. 
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da educação superior, apesar de remeter a trabalhos e autores do 
final do século XIX10 e início do século XX11, trata-se ainda, em 

grande medida, de um projeto em processo de desenvolvimento, 
cujo estabelecimento requer a atuação simultânea de uma 
comunidade ampla de pesquisadores em permanente diálogo12. 
 

3.2 Assumir a singular relação entre teoria e pesquisa na 
antropologia 

 
Por que se faria uma pré-condição para pesquisas 

etnográficas da educação superior sua ambientação em 
antropologia(s) da educação superior? Um dos mais fortes motivos 
para tal reside na singular relação estabelecida entre teoria e 

pesquisa nesse âmbito disciplinar. Os estudos de Frúgoli Jr. (2005) 
sobre as relações históricas entre as vertentes sociológica e 
antropológica de pesquisas urbanas nas cidades do Rio de Janeiro e 
de São Paulo nas décadas de 1940 e 1950 e de 1970 e 1980 ajudam 
no entendimento do fato. 

Caracterizando o primeiro destes períodos, Frúgoli Jr. 

                                            
10 Caso dos trabalhos de Lewis Morgan (1818-1881), Émile Durkheim (1858-1917) – de quem vários 
autores destacam L’evolution pédagogique en France, curso ministrado ao longo dos anos de 1904 e 

1905, e Educação e Sociologia, publicado postumamente em 1922 –, Franz Boas (1858-1942) e Max 

Weber (1864-1920) – de quem são recorrentes as referências ao A ciência como vocação e ao A 

“racionalização” da educação, um tópico de seus estudos sobre a burocracia moderna. 

11 Destacando-se os trabalhos de Margareth Mead (1901-1978), Ruth Benedict (1887-1948), Melville 

Herskovits (1895-1963), Robert Redfield (1897-1958) e Clyde Kluckholn (1905-1960). Cf. DAUSTER, 
1997; GUSMÃO, 1997. 

12 Cf. GRIPP & BARBOSA, 2014, p. 19, 20; BRUNNER, 2009. Apesar da importância local tomada, 
desde os anos 1930, pela tradição de pesquisas realizadas nas fronteiras disciplinares entre Ciências 

Sociais e Educação, somente se daria uma maior proliferação nacional de trabalhos neste campo a 

partir dos anos 1990. Estes se caracterizam, desde suas primeiras experimentações, nas décadas de 
1970 e 1980, por uma forte orientação sociológica. Trabalhos de orientação antropológica nesse 

campo somente começariam a ser empreendidos, muito lentamente, e de forma quase somente 

isolada, a partir de trabalhos pioneiros na década de 1980, como os de Mariza Peirano (1981) e 

Roberto Kant de Lima (1985 [2011]); e outros que, na década de 1990, seguiriam nessa linha, como 
os de Lea Carvalho Rodrigues (1996) e de Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto (1997). Embora estes 

autores, como aqueles, tenham acabado por seguir em outras direções de interesse investigativo nos 

seguintes anos. 
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sugere apresentarem-se sociologia e antropologia, então, “muito 

próximas, movendo-se dentro de tendências teóricas e 
metodológicas que se superpunham”. Um dos efeitos dessa situação 
era, segundo ele, certa invisibilização das peculiaridades da 
perspectiva antropológica, o que reproduziam, no país, tendências 
europeias e estadunidenses. No segundo período, todavia, sob 
influência das produções de Eunice Durham e Ruth Cardoso, em São 
Paulo, e de Gilberto Velho e Roberto DaMatta, no Rio de Janeiro, 
linhas de antropologia fizeram-se capazes, nas palavras do autor, de 
“articular um campo autônomo de reflexão e pesquisa”, em cuja 
configuração operaram como marcadores de distinção disciplinar a 
“diferenciação entre cultura (conceito distintivo da antropologia) e 
ideologia (referente, na tradição marxista, a aspectos de dominação 

política derivada de conflitos de classe)”. 

Para Frúgoli Jr., estes diferentes pontos de partida teórico-
conceituais faziam-se apenas um efeito secundário na distinção 
disciplinar em desenvolvimento local, radicada, mais 
profundamente, nos modos diversos pelos quais essas duas 
disciplinas das ciências sociais incorporavam “os impactos da 
pesquisa – sobretudo a etnográfica – na própria construção teórica”. 
No sentido de que, pelo menos naquele contexto13, as pesquisas 
etnográficas conduzidas por sociólogos, embora apresentando 
“achados empíricos [que] muitas vezes colocavam em xeque várias 
premissas e hipóteses” do “cabedal teórico” disciplinar estabelecido, 

poucas vezes ousaram fazer, “suficientemente”, sua revisão, uma 
situação “melhor equacionada” na antropologia “propriamente 
dita”, caracterizada justamente pela relativização, “uma a uma”, das 
“referências apriorísticas” da tradição. 

Tratando dessa peculiaridade epistemológica da tradição 
antropológica da investigação etnográfica, Richard Sennet (1988, p. 

                                            
13 O autor cuida em enfatizar encontrarmo-nos hoje em melhor condição de visualização dos limites 
de ambas as perspectivas disciplinares quando tomadas isoladamente, chamando atenção aos 

resultados positivos das “interlocuções da antropologia com a sociologia”, nas quais se destacam, por 

exemplo, a “influência de Bourdieu em inúmeras abordagens antropológicas”. 
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50) explica a necessidade, por ela apresentada, de “a um só tempo 
um método e uma teoria”, não assumindo o termo método, nesse 

contexto, o sentido normalmente recebido em outros ambientes 
teóricos, isto é, o de “meio neutro para se atingir uma finalidade, de 
modo que um cientista pudesse ‘aplicar’ uma teoria a um problema”. 
Diferente disso, o “método de investigação” na etnografia 

antropológica faz-se, simultaneamente, também “uma teoria sobre 
nosso assunto”. 

De modo que, como explica Roberto Cardoso de Oliveira 
(2000, p. 17, 25, 27, 31, 35), requer-se, nesta tradição investigativa, 
algum nível de “domesticação teórica” do “olhar” e “ouvir” do 
pesquisador, sempre carente de um “esquema conceitual” para 
etnografar seu objeto. Apesar, pois, da centralidade que o trabalho 

de campo nela apresenta, a experiência de ter “'estado lá' (…) 
vivendo a situação” somente encontra uma adequada conclusão na 
“textualização dos fenômenos socioculturais observados”, uma 
atividade que se faz sempre “intersubjetiva” e “meta-teórica”, 
ganhando corpo no diálogo com os demais membros da 
“comunidade profissional” de estudiosos do tema, com os quais o 
pesquisador-escritor esforça-se por construir um “mesmo horizonte 
teórico”. 

À luz dessa “natureza coletiva e colaborativa da produção do 
conhecimento antropológico” (CASTILHO, LIMA & TEIXEIRA, op. 
cit., p. 23), Marc Augé (2005 [1992]) pode afirmar, 
contundentemente, que “o objecto da antropologia nunca foi a 

descrição exaustiva” (p. 17) e Mariza Peirano (2014), em mesma 
tonalidade, que a “etnografia não é método”. Ora, continua Augé 
(ibidem, p. 18), o que está em questão no fazer etnográfico é o 
reconhecimento, a cada novo tempo, dos aspectos da vida social que 

apresentam relevância a ponto de impor-se à investigação, como em 
outros momentos o fizeram “as questões do parentesco, da aliança, 
do dom e da troca, etc.”. Descobrir tais aspectos é somente possível, 
lembra Peirano (idem), quando se parte da “empiria – eventos, 
acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos 
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afeta os sentidos” não apenas como “dados coletados, mas 

questionamentos, fonte de renovação” disciplinar, um fenômeno 
que não se dá num “espaço virtual, abstrato e fechado”, mas no 
constante confronto dos dados novos com a tradição teórica. 

Antes, portanto, que a mera obediência procedimental, 
marca do instrumentalismo dos manuais, ou do apriorismo 
macroteórico, que impede o investigador social de reconhecer a 
singularidade de situações presentes, muito distintas daquelas em 
que foram formuladas categorias teóricas clássicas (Cf. CASTILHO, 
LIMA & TEIXEIRA, op. cit., p. 11), a pesquisa etnográfica orienta-se 
pela preocupação em criar, nas palavras de Néstor Canclini (1989, 
p. 264), as condições metodológicas para que cada nova pesquisa 
iniciada seja capaz de “investigar materiais não enquadráveis nos 

programas com que [já] classificam o real as ciências sociais”. 

 
3.3 Partir rigorosamente de onde se está (e de quem se é) 

 
Veja-se, portanto, que se o etnocentrismo colonial europeu 

moderno tornava necessárias, nas palavras de Peirano (idem), 
“grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas” para o 
desenvolvimento da disciplina antropológicas, podemos hoje 
reconhecer residir seu motor, em verdade, como explica a autora, 
no cultivo da “potencialidade de estranhamento, do insólito da 
experiência” corriqueira, fazendo dos pesquisadores 

etnograficamente orientados nada mais que “nativos/etnógrafos”, 
que tomam como matéria-prima de seu trabalho precisamente os 
desafios suas duplas inscrições nos campos sociais a que pertencem. 

Se tal situação pode parecer, afirma Peirano, “desvantagem, 
se não uma impropriedade” aos “olhos de alguns cientistas sociais”, 
tomada uma perspectiva antropológica, a mesma apresenta-se 

como “nosso chão”. E é somente ao assumi-lo que podemos, explica 
Augé (idem), realizar o “testemunho direto de uma atualidade 
presente”, da qual não se poderia nunca excluir o pesquisador, “um 
indígena da sua própria cultura”. A esse respeito, sugere Pierre 
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Bourdieu (2005, p. 40, 42, 56, 91), decerto a partir de suas próprias 
experiências de elaboração etnográfica, fazer-se toda pesquisa social 

que se queira rigorosa necessariamente reflexiva, no sentido de 
dever sempre partir da “objetivação científica do sujeito da 
objetivação”, pois somente se pode “compreender” de modo preciso 
ao compreender-se primeiro “o campo com o qual e contra o qual 

cada um se fez”. 
Partir de si e de sua realidade não significa na prática 

investigativa etnográfica, portanto, qualquer medida de 
afrouxamento do rigor científico, mas antes a assunção da 
necessidade de autoconhecimento para o fazer científico das ciências 
sociais, algo bastante difícil num mundo social em que, embora 
existam muitos de seus membros dedicados a interrogar o mundo 

em geral, são poucos os dedicados a interrogar o próprio “mundo 
intelectual” (BOURDIEU (2005, p. 56, 134). E é nesse sentido que 
parece provocar Beserra ao afirmar que qualquer “objetividade 
alcançada às custas da eliminação do sujeito da pesquisa é 
semelhante à eliminação da sujeira sob o tapete” (2003, p. 43).  

 
3.4 (Re)Dimensionar as ilusões cientificistas 

 
Formados em meio aos dilemas fundantes das ciências 

humanas e sociais em seus esforços por responder aos cânones 
científicos das ciências naturais modernas, muitos de nós parecemos 
estar a girar, sem ter onde parar, em torno do mito da neutralidade 

científica (Cf. JAPIASSU, 1981), acreditando dever expressar-se 
nosso rigor e cuidado científicos nalgum improvável polo de dilemas 
binários – “objetividade versus subjetividade”, “isenção, 
imparcialidade” versus “simpatia, empatia, pertencimento, 

engajamento, ativismo político” (ENNE, op. cit., p. 86). Daí custar-
nos assumir integralmente a radicalidade de tradições investigativas 
como a etnográfica, em cujo seio acabam por (re)dimensionar-se 
algumas das mais estabelecidas ilusões cientificistas de nosso meio. 

Trata-se, em todo caso, de reconhecer outros caminhos, 
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como explica Sennet (1988, p. 63), à “honestidade intelectual”, feitos 

pela calma convivência com a “realidade da contradição”, pela 
relativização de qualquer “afirmação imutável” e por um 
acompanhamento atento das “conexões lógicas entre fenômenos 
que podem ser concretamente descritos”. É a isso que apontam, 
certamente, as sapienciais palavras com que Georg Simmel concluiu 
seu já centenário estudo sobre os efeitos das metrópoles na vida 
mental: 

As correntes da vida, quer seus fenômenos individuais nos toquem 

de forma simpática, quer de forma antipática, transcendem 
inteiramente a esfera para a qual é adequada a atitude de juiz. Uma 
vez que tais forças da vida se estenderam para o interior das raízes 

e para o cume do todo da vida histórica a que nós, em nossa 
efêmera existência, como uma célula, só pertencemos como uma 
parte, não nos cabe acusar ou perdoar, senão compreender. (1973 

[1902], p. 25) 

 
Por fim, os cuidados procedimentais 

 
Como se vê, fazem-se em grande medida ilusórios os 

desafios da dupla inscrição no campo investigativo, mesmo quando 
está em questão a pesquisa da educação superior, suas organizações 

e trabalhadores. Seria necessário que, como ironiza Howard Becker 
(1977, p. 122), fosse possível supor, “como alguns aparentemente o 
fazem, que na verdade é possível fazer uma pesquisa que não seja 
contaminada por simpatias pessoais e políticas” para que esses 

desafios apresentam-se dimensões capazes de nos paralisar… 
Reconhecida a impossibilidade de não se encontrar, em alguma 
medida, duplamente inscrito nos campos sociais que pesquisamos, 
o que se impõe como questão é, portanto, o que fazer com tal 
condição, que, como nos ensina a tradição etnográfica, é a própria 
fonte de nosso trabalho investigativo. 

Invertendo a lógica do ecletismo e do instrumentalismo 
ainda reinantes nas apropriações da etnografia nas pesquisas 
educacionais, é somente após observadas essas anteriores pré-
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condições disciplinares da relação entre pesquisa e teoria que 
entram em cena, em suas reais dimensões, os cuidados com os 

procedimentos técnico-instrumentais de pesquisa, tão largamente 
confundidos, per si, com a atividade científica cuja realização 
circunstancialmente medeiam. 

É nesse contexto de pré-condições que encontram seus 

matizes e contornos os motivos que temos para, em pesquisas 
sociais, recusar, como afirmam Cefaï, Veiga & Mota (2011, p. 10-12) 
as “explicações 'transcendentais'”, com “categorias” e “hipóteses” 
não-ancoradas em “experiência de primeira mão”, dedicando-nos a 
trabalhos de campo feitos de “observação, compreensão e descrição 
in situ” e de “coleta de dados in vivo”. Ora, é somente por meio desse 
compromissos e engajamentos integrais que podemos transmutar, 

como sugeriu Bourdieu (2005), nossa dupla inscrição no campo da 
educação superior “de handicap a capital” (p. 92). 
 
Referências  

 
AGUIÃO, Sílvia. Produzindo o campo, produzindo para o campo: um comentário 

a respeito de relações estabelecidas entre “movimento”, “gestão 

governamental” e “academia”. CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. 
S.; TEIXEIRA, Carla C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: 

reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de 
Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 115-126. 

 

ANDRÉ, Marli. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 2005. 
 
AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da 

sobremodernidade. Lisboa: 90 Graus Editora, 2005 [1992]. 
 
AUGRAS, M. Psicologia e Cultura: alteridade e dominação no Brasil. Rio de 

Janeiro: Nau Ed., 1995. 
 

BECKER, Howard. Uma teoria da ação coletiva. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 
 
BESERRA, B. A performance da “produtividade acadêmica” ou as estratégias do 

“fazer científico” na periferia: o caso do Programa de Pós-Graduação em 



196 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
Educação da Universidade Federal do Ceará. CONGRESSO DA LATIN 
AMERICAN STUDIES ASSOCIATION, XXXII, 2014, Anais... Chicago, IL, 

2014. 
 
___. A Universidade brasileira pós-LDB/1996: a dinâmica da cultura e os 

recursos da Antropologia. Projeto apresentado à seleção PIBIC da PRPPG 
da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013a. 

 
___. Antropologia do Ensino Superior: reflexões a partir de uma trajetória e 

de um campo. Memorial submetido a concurso de professor titular na 

área de Antropologia da Educação no Departamento de Fundamentos da 
Educação da UFC. Fortaleza, 2012. 

 

___. Brasileiros nos Estados Unidos: Hollywood e outros sonhos. 
Fortaleza/São Paulo/Santa Cruz: Editora UFC/UNISCH/HUCITEC, 2005. 

 

___. Quem pode representar quem? Notas sobre sentimentos e relações de poder 
numa pesquisa de campo. Etnia, Olavarría, Argentina, 2003. 

 
___; ANDRADE, J. A escola e o discurso da diferença. O caso de uma escola de 1º. 

grau em Fortaleza. Educação em Debate, Fortaleza, vol. 21 n. 41. 2001. 

 
___; LAVERGNE, R. F. O campo da antropologia da educação no Brasil: excessos 

e limites a partir de um concurso para professor titular. IV Reunião 

Equatorial de Antropologia / XIII Reunião de Antropologia do Norte e 
Nordeste. MR 02 - Antropologia e Educação: Olhares Cruzados, Anais..., 

Fortaleza, 4 a 7 de agosto de 2013. 
 
___; LAVERGNE, R. Heroína ou vilã? Notas sobre uma experiência de ensino de 

sociologia da educação. In: CHAGAS, E.F.; RECH, H.L.; VASCONCELOS, 
R.; JOVINO, W.M. (Org.). Indivíduo e Educação na crise do capitalismo. 
Fortaleza: Edições UFC, 2012, p. 462-481. 

 
BOURDIEU, Pierre. Homo academicus. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013 [1984]. 
 

___. Esboço de autoanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
 

BRONZ, Deborah. Experiências e contradições na etnografia de práticas 
empresariais. CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, 
Carla C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: reflexões 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 197 
 

etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: 

Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 221-241. 
 
BRUNNER, José J. Sociologia da educação superior nos contextos internacional, 

regional e local. Dados, Rio de Janeiro, v. 52, n. 3, p. 620-658, 2009. 
 
CANCLINI, Néstor G. Culturas Híbridas. Estratégias para entrar y salir de la 

modernidad. México: Editorial Grijalbo, 1989. 
 

CASTILHO, Sérgio R. R. Etnografando elites no Brasil: dilemas éticos e 
metodológicos de uma pesquisa sobre o “marketing político” no final do 
século XX. In: CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, 

Carla C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: reflexões 
etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: 
Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 199-219. 

 
___.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, Carla C. (Org.). Antropologia das práticas 

de poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e 
corporações. Rio de Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2014a. 

 

___. Introdução – Etnografando burocratas, elites e corporações: a pesquisa entre 
estratos sociais hierarquicamente superiores em sociedades 
contemporâneas. ___ (Org.). Antropologia das práticas de poder: 

reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de 
Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2014b, p. 07-31. 

 

CEFAÏ, D.; VEIGA, F. B.; MOTA, F. R. Introdução. In: CEFAÏ, D. et al.(Org.). Arenas 
Públicas: por uma etnografia da vida associativa. Niterói, RJ: Editora 

UFF, 2011, p. 09-63. 
 
DAUSTER, Tania; TOSTA, Sandra P.; ROCHA, Gilmar. (Org.). Etnografia e 

educação: culturas escolares, formação e sociabilidades infantis e 
juvenis. Rio de Janeiro: Lamparina, 2012. 

 

DAUSTER, Tania. Antropologia e educação: um saber de fronteira. Rio de 
Janeiro: Forma & Ação, 2007. 

 
___. Um outro olhar: entre a antropologia e a educação. Cad. CEDES, vol. 18, n. 

43, Campinas, Dec. 1997. 

ENNE, Ana L. “Nós”, os “outros” e os “outros dos outros”: dilemas e conflitos no 
mapeamento de sujeitos, redes e instituições. In: CASTILHO, Sergio R. R.; 



198 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, Carla C. (Org.). Antropologia das 
práticas de poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e 

corporações. Rio de Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 85-90. 
 
FERNANDES, Florestan. [1991]. Três teses sobre a Universidade. In: OLIVEIRA, 

Marcos M. Florestan Fernandes. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
Editora Massangana, 2010, p. 142-150. 

 
___. Universidade brasileira: reforma ou revolução? 2a. Ed. São Paulo: Editora 

Alfa-Omega, 1979. 

 
FERREIRA, Letícia C. M. O etnógrafo, o burocrata e o “desaparecimento de 

pessoas” no Brasil: notas sobre pesquisar e participar da formulação de 

uma causa. CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, Carla 
C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: reflexões etnográficas 
entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: 

Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 127-149. 
 

FRITZEN, Maristela P.; LUCENA, Maria I. P. O olhar da etnografia em contextos 
educacionais: interpretando práticas de linguagem. Blumenau: 
Edifurb, 2012. 

 
FRÚGOLI JR., Heitor. O urbano em questão na antropologia: interfaces com a 

sociologia. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2005, V. 48 Nº 1. 

 
FURTADO, C. Cultura e desenvolvimento em época de crise. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1984. 
 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008a. 

 
GRIPP, Glícia, BARBOSA, Maria L. O. A sociologia da educação superior: ensaio de 

mapeamento do campo. In: BARBOSA, Maria L. O. (Org.). Ensino 

superior: expansão e democratização. 1ª ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2014, p.19-47. 

 

GUSMÃO, N. M. M. Antropologia e educação: origens de um diálogo. Cad. CEDES, 
vol. 18, n. 43, Campinas, Dec. 1997. 

 
JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 

1975. 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 199 
 

 

KUPERMANN, Daniel. A via sensível da elaboração. Caminhos da clínica 
psicanalítica. Cadernos de Psicanálise - CPRJ, Rio de Janeiro: CPRJ, ano 
32, n. 23, p. 31-45, 2010. 

 
LAVERGNE, R.F.; BESERRA, B. Exercício para a construção de uma antropologia 

do ensino superior. In: XV CISO- Encontro Norte e Nordeste de Ciências 

Sociais – Pré-Alas. Anais... Brasil, Teresina-PI, 2012. 
 

LIMA, Roberto K. A Antropologia da academia: quando os índios somos nós. 
3a. ed. Rev. Amp. Niterói: Editora da UFF, 2011 [1985]. 

 

LUGONES, Maria G. (In)credulidades compartidas: expedientes para observar 
administraciones estatales. In: CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. 
S.; TEIXEIRA, Carla C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: 

reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de 
Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 71-83. 

 
MATTOS, Carmen L. G.; FONTOURA, Helena A. Etnografia e educação. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2009. 

 
MATTOS, Carmen L.G., CASTRO, Paula A. (Org.). Etnografia e educação: 

conceitos e usos. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 

 
PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto 

Alegre, ano 20, n. 42, p. 377-391, jul./dez. 2014. 

 
___. The Anthropology of Anthropology: the brazilian case. (Ph.D. 

Dissertacion). Harvard University, 1981. 
 
RIBEIRO, Darcy. A Universidade Necessária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969. 

 
___. La universidad nueva: un proyecto. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2006 

[1973]. 

 
ROCHA PINTO, Paulo G. H. Práticas Acadêmicas e o Ensino Universitário: 

uma etnografia das formas de transmissão e consagração do saber na 
universidade. (Dissertação de mestrado) - Universidade Federal 
Fluminense, 1997. 

 



200 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra P. Antropologia & Educação. 2a. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

 
RODRIGUES, Lea R. Da sala de aula à defesa de tese. Processo, ritualização e 

legitimação do conhecimento. Uma etnografia na Unicamp. 

(Dissertação – Mestrado em Antropologia). Campinas: Unicamp, 1996. 
 

SENNETT, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

SILVA, Margarida. Trabalhar e investigar enquanto antropóloga na administração 

pública: breves considerações ético-metodológicas. In CASTILHO, Sergio 
R. R.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, Carla C. (Org.). Antropologia das 
práticas de poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e 

corporações. Rio de Janeiro: Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 243-250. 
 
SIMMEL, Georg. As grandes cidades e a vida do espírito. MANA 11(2):577-591, 

2005 [1903]. 
 

TEIXEIRA, Carla C. Pesquisando instâncias estatais: reflexões sobre o segredo e a 
mentira. In: CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, 
Carla C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: reflexões 

etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: 
Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 33-42. 

 

VALENTE, A.L.E.F. Por uma antropologia de alcance universal. Cad. CEDES, vol. 
18, n. 43, Campinas, Dec. 1997. 

 
___. Usos e abusos da Antropologia na Pesquisa Educacional. Pro-Posições, vol. 

7, n. 2 [20], p. 54-64, jul. 1996. 

 
VALENTE, Renata C. Sobre etnografar em condições de poder e assimetria: uma 

experiência sobre o campo da cooperação para o desenvolvimento a partir 

da GTZ. In: CASTILHO, Sergio R. R.; LIMA, Antônio C. S.; TEIXEIRA, Carla 
C. (Org.). Antropologia das práticas de poder: reflexões etnográficas 
entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: 

Contracapa/FAPERJ, 2014, p. 169-197. 
 



 
 

8 

 
 

Um museu que não conta histórias: incursões 

etnográficas na socialidade dos jenipapo-
kanindé 

 

Yuri de Nóbrega Sales1 
 

Olhares panorâmicos sobre os Jenipapo-Kanindé 

 
Olho rapidamente a lateral esquerda do terreno2. A lateral 

direita. A sua frente, que dá para a estrada principal, logo no início 
do território dos Jenipapo-Kanindé. Nada. Não encontro porta ou 
portão, não há entrada à vista. Ingressamos nos esgueirando pelo 
arame farpado que serve de cerca, eu e Lis3, neta da Cacique. 
Estávamos, então, na pousada dos Jenipapo-Kanindé, onde se 
localiza, também, o museu. Uma pousada e um museu, diga-se, que 
não possuem entrada aparente. 

                                            
1 Doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, Mestre em Psicologia pela 
Universidade de Fortaleza, docente da FAMETRO. Este capítulo é fruto da pesquisa de doutorado, em 

andamento, orientada pelo professor Alcides Gussi. Agradeço as contribuições advindas do Grupo de 

Pesquisa Antropologia da Educação Superior, Políticas Públicas Educacionais e Escola, em especial os 
comentários de Bernadete Beserra e Alcides Gussi, que auxiliaram no aprimoramento deste capítulo. 

2 É importante ressaltar dois pontos, antes de iniciar o texto: (1) trata-se, aqui, de uma etnografia 
experimental. Isso significa que a pouca prática do ofício por parte do autor, bem como o limitado 

tempo de permanência na cultura estudada, tornam todas as articulações teóricas e interpretações 

culturais no mínimo hipotéticas e no máximo especulativas; (2) devido a obstáculos e limitações 
enfrentados (principalmente o recesso escolar no período de férias), esta não é uma etnografia da 

escola indígena. Entretanto, não apenas houve visitas à escola indígena dos Jenipapo-Kanindé e a 

coleta de informações históricas sobre esta instituição (através dos mais diversos atores), como os 

dados coletados sobre a socialidade deste grupo possui uma relação direta com a pesquisa sobre a 
educação e a escola indígena, como espero demonstrar na conclusão do artigo.  

3 Os nomes aqui utilizados são fictícios, exceto o da Cacique: Pequena.  
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Poucos minutos antes, quando havia chegado à casa da 

Cacique, Lis havia me perguntado para onde eu gostaria de ir, o que 
gostaria de fazer. Disse que pretendia conhecer a comunidade, ser 
levado para os lugares importantes para eles. Foi desta forma que 
chegamos à pousada/museu, como a primeira “parada” de nosso 
itinerário. Especificamente, o museu era o local para o qual ela me 
dirigia. 

A pousada/museu é uma casa grande, com uma frente larga 
– se comparada ao modelo de casas dos Jenipapo-Kanindé. Ela se 
situa um pouco acima do nível do chão, o que nos obriga a subir dois 
ou três lances de escada para chegar à varanda. Está pintada com 
uma cor verde-clara e possui várias marcas em formato de pegadas, 
feitas de outras cores, por todo o muro externo. 

Lis sumiu no interior da pousada e voltou com uma chave. 

Na extremidade esquerda da casa havia uma pequena porta, que Lis 
abriu, e me convidou a entrar: estávamos no museu. Era um quarto 
de mais ou menos 14m² ou 18m², em formato retangular, com 
fotografias emolduradas penduradas pelas quatro paredes e quatro 
blocos de madeira no centro da sala, como se cada um formasse o 
vórtice de um retângulo maior, nos quais se encontravam quatro ou 
cinco objetos expostos. Uma luz fraca iluminava o quarto. 

A minha primeira impressão (subjetiva) foi de certa 
pobreza. Ao contrário do que ocorre nos museus das minhas 
lembranças, automaticamente utilizados como padrão comparativo, 

não havia cores intensas, variedade de formatos e tipos de objetos e 
nem mesmo a sensação de organização “própria” de um museu, 
como se este fosse capaz de organizar a história (o tempo), de modo 
cômodo, no espaço. Pelo contrário, a ausência quase total de objetos 
que caracterizassem a história de “alguém”, os Jenipapo-Kanindé, 
no caso, e a disposição quase displicente, automática, dos objetos me 

dava uma sensação de ausência, ao invés do usual sentimento de 
preenchimento, geralmente em doses cavalares, que me 
propiciavam os museus. Não me detive muito neste pensamento, 
entretanto, até mesmo porque parecia haver uma expectativa e/ou 
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certa ansiedade nas expressões da Lis (posteriormente, viria a saber 
por ela mesma que apresentar o museu sempre foi um desafio para 

a sua timidez e o medo de não saber responder a alguma pergunta 
esteve presente desde a primeira vez que atuou como “guia”).  

As fotos pareciam não representar momentos específicos, 
mas demarcar a presença de pessoas ou lugares importantes. Havia 

a foto do "Cacique Odorico", anterior à Cacique Pequena, de uma 
das filhas da Cacique, do “vice” da Cacique Pequena (como se o título 
fosse obtido através da eleição de uma chapa) que, muitos anos 
antes, abandonara o título porque se mudou para outra cidade (de 
acordo com Lis), imagens de vários ângulos da Lagoa da Encantada, 
um recorte de jornal sobre a disputa com a Ypióca pelo uso da lagoa 
etc. Fotos de reuniões e de encontros coletivos, também estavam lá. 

Para cada foto fazia perguntas amplas e abertas para Lis, buscando 
coletar o máximo de informações possíveis. Uma das fotos, 
entretanto, me chamou a atenção. 

Uma senhora de cabelos brancos, bastante idosa, sorria 
displicentemente ao lado de uma criança visivelmente alegre que 
colava o seu rosto no da senhora. Havia também outra foto desta 
senhora, sentada, fumando um cachimbo, e a câmera conseguira 
captar a fumaça se espalhando pelo seu rosto e subindo no céu. Lis 
me explicou que era a Dona Queluba, uma senhora que morreu dois 
anos antes, e que era considerada uma das mais sábias em relação à 
história dos Jenipapo-Kanindé. A minha impressão, pela descrição 
de Lis, era que, além de ser fonte de informações preciosas, a Dona 

Queluba tinha um lugar afetivo muito particular na comunidade – o 
que viria a se confirmar depois, ao falar com outras pessoas. 

Ao ouvir a história da Dona Queluba, porém, o que me 
chamou a atenção foi o fato de que ela era descrita por Lis como uma 

não-índia. Apesar de em momentos posteriores Lis demonstrar 
certo desconforto ou raiva com aqueles não-índios que moravam no 
território dos Jenipapo-Kanindé, chamando-os de posseiros - e isto 
acontecia mesmo com aqueles que já estavam integrados à 
comunidade, tendo boas relações com todos e, por exemplo, tendo 
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filhas casadas com índios, como era o caso de um senhor referido 

em certa conversa -, no caso de Dona Queluba não apenas não era 
considerada uma posseira, como era social e afetivamente 
reconhecida como uma “guardiã da memória”4. E havia mais 
elementos interessantes na vida de Dona Queluba. 

Ela havia se casado, muitas décadas atrás, quando ainda era 
nova, com um índio, o Seu Fernando5. Os dois passaram a morar 
numa casa de taipa. Nas duas últimas décadas, mais ou menos, 
devido ao reconhecimento dos “Cabeludos da Encantada” como 
índios da etnia Jenipapo-Kanindé, melhorias materiais acarretaram 
mudanças significativas na vida cotidiana da comunidade. Projetos 
governamentais e doações financeiras foram destinados às 
construções de casas com tijolos e cimento, ao invés de taipa; 

instalação de rede de esgoto e água; chegada da eletricidade; uso de 

cisternas etc. Deduzo que este processo criou uma aproximação 
espacial entre as casas, fruto de certo processo incipiente de 
urbanização que produziu um movimento centrípeto: o Estado 
(bens e serviços) servindo como eixo de aproximação das moradias. 
Isso criou uma divisão espacial, com certas consequências culturais, 
entre o “centro”, a localidade abastecida pelos bens e serviços do 
Estado, onde a maioria vive, e os “isolados”, os que estão longe do 

                                            
4 Em 2009 foi realizado na escola um projeto de revitalização da história dos Jenipapo-Kanindé, fruto 

de financiamentos. Dois historiadores, que, ao que parece, já tinham vínculos anteriores com os 

Jenipapo-Kanindé, facilitaram este projeto. Os estudantes trabalharam durante este ano, então, na 

“retomada” da história da comunidade, fazendo pesquisas e coletando informações através de 

entrevistas. Foi a partir deste processo que surgiu o nome “guardiões da memória”, termo utilizado 

para pessoas idosas que sabiam muito sobre as práticas e as tradições dos Jenipapo-Kanindé, antigos 

“Cabeludos da Encantada”. Hoje em dia, por exemplo, há na entrada da casa da Cacique Pequena, 
uma placa que diz “aqui moram dois guardiões da memória” (resta saber se há placas semelhantes 

nas casas de outros idosos). Tudo indica que foi durante este projeto, pelo menos foi o que ocorreu 

no caso específico da Lis, que a Dona Queluba tornou-se uma referência, digamos, étnica e afetiva, 
ainda que todos já a conhecessem antes, pois  era ela quem possuía mais informações sobre a história 

dos Jenipapo-Kanindé. Também é importante salientar aqui que foi um projeto da escola, realizado 

por crianças, que recriou parte da tradição dos Jenipapo-Kanindé, já que o museu foi construído a 
partir dos dados e objetos coletados/produzidos no ano de 2009: o antigo produzido pelo novo.  

5 Parece que o casamento com um indígena (ou uma indígena) gera um lugar social específico para 
o cônjuge, entre as extremidades classificatória dos “índios” e dos “posseiros”. 
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“centro”. Uma das poucas pessoas que se manteve “isolada” foi a 
Dona Queluba e seu marido6. 

O marido de Dona Queluba é descrito como um autêntico 
representante do “povo antigo”. Isso significa, dentre outros traços 
culturais, que saía muito cedo para trabalhar no “mato” e só voltava 
depois de anoitecer; não gostava de encontrar ninguém, e por isso 

se escondia do médico, do padre e de qualquer pessoa que fosse 
visitá-lo. De acordo com a tia de Lis, a Dona Carmen, foi Seu 
Fernando que se recusou a acrescentar em sua casa alguns 
benefícios dos “centrados”: ele recusou ter banheiro, energia e só 
teve água encanada por que o marido da Dona Carmen o fez 
escondido. O argumento dele era que se tivessem todas essas coisas, 
as pessoas iriam querer tomar sua casa. 

O mais interessante ainda da história da Dona Queluba é 
que, depois de viver muitas décadas “isolada”, pouco antes de 
falecer, ela e o marido se mudaram para uma casa no Barro Preto 
(seus dois filhos já moravam nesta cidade). Entretanto, após algum 
tempo desta mudança, sentindo-se desconfortável com o 
tratamento que estava recebendo, resolveu retornar para a sua casa 
nos Jenipapo-Kanindé. Seu marido, porém, que nunca aceitou ser 
índio (Dona Carmen afirma que ele ficava com muita raiva quando 
alguém o chamava de índio), mas que era o índio “autêntico” do 
relacionamento, resolveu ficar no Barro Preto. Desta forma, o índio, 
que não gostava de ser índio, mas também não queria nenhuma das 
melhorias que vinham do povo que não era índio, resolveu viver 

seus últimos anos fora do território indígena, enquanto que sua 
mulher, Dona Queluba, que não era indígena, mas que foi “adotada” 
como profunda conhecedora da vida indígena, optou por 
permanecer nos Jenipapo-Kanindé, sendo cuidada por alguns 

membros da comunidade, como Dona Carmen; em 2014, ao levar 

                                            
6 Importante frisar que estes dois termos, “centro” e “isolados” foram utilizados algumas vezes pelos 
próprios Jenipapo-Kanindé. Atualmente, pelas poucas informações que pude coletar, há duas famílias 

em situação de “isolamento”, sendo que uma delas possui outra moradia numa cidade vizinha, e não 

“dorme” todos os dias lá.  
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em conta o relato de Dona Carmen, encontraram Dona Queluba em 

sua casa tendo seus últimos suspiros, enquanto o marido vivia no 
Barro Preto, de onde não sairia jamais.  

Quando encontrei Dona Carmen pela primeira vez, em sua 
casa no sítio Pedro das Águas (que, espacialmente, é apenas mais 
um terreno no interior do território dos Jenipapo-Kanindé), disse 
que estive pensando muito na Dona Queluba desde que escutei a sua 
história – o que era verdade. Dona Carmen riu e começou a falar 
sobre ela.  

Minhas perguntas no início eram abrangentes e amplas, 
como sugere Rosana Guber (2011), para ter acesso a informações 
imprevisíveis não selecionadas pelo meu enquadre cultural e 
linguístico que estaria implícito em perguntas mais específicas. 

Entretanto, apesar de obviamente haver uma relação de 

proximidade afetiva entre ela e Dona Queluba (seu neto, em 
determinado momento da conversa, falou da casa da “vó Queluba”), 
os relatos de Dona Carmen sempre se detinham no cotidiano muito 
prático: como comprava cigarros para Dona Queluba; como o Seu 
Fernando, meio rabugento, a acusava de se aproveitar da comida 
deles; como Dona Queluba reclamava de sua solidão, nos encontros 
que tinham e que se estendiam até o anoitecer, pouco antes de Seu 
Fernando retornar da roça.  

Mas sobre o que conversavam, exatamente? Por que ela se 
sentia sozinha? Essas informações pareciam nunca vir. Da mesma 

forma, Dona Carmen frisava que a história da Dona Queluba era 
muito forte, muito interessante, mas nunca falava sobre dados 
biográficos ou episódios específicos filiados à esta “vida 
interessante”, mesmo quando eu fazia perguntas que pudessem 
servir como gatilho para isso (“mas de onde ela veio? Pindoretama” 
ou “foi difícil a vida dela aqui? Nem tanto...”, e por aí vai).  Não me 

parecia, porém, que houvesse uma recusa em conversar ou um 
cuidado em não revelar algo inadequado para um estranho. A 
sensação que tinha era de uma ausência. Dona Queluba estava 
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radicalmente presente, ao mesmo tempo em que se esvaía, 
escapando pelos dedos. 

É como se a Dona Queluba, sua constituição identitária, ou 
até mesmo a relação com Dona Carmen, não necessitasse de 
situações específicas ou a elaboração linguística de sentimentos ou 
experiências psíquicas para existir enquanto fato pessoal e 

comunitário. Havia uma matéria do cotidiano concreto que marcava 
a importância da existência, e que não tinha relação com palavras e 
com fatos, mas eu era (e sou) surdo a isso. A ausência de Dona 
Queluba, o vazio do museu... Algumas peças iam, à minha revelia, 
se encaixando.  

Em certo momento da conversa, Dona Carmen me convidou 
a visitar a casa de Dona Queluba. Não sabia no momento, mas a 

visita era um evento especial: desde a morte da amiga, Dona Carmen 
nunca retornou àquela residência. Era a primeira vez que veria a 
casa, que tantas vezes visitou, agora desgastada pelo tempo, 
sofrendo a falta de cuidados e o abandono.  

Seguimos até a extremidade direita do terreno de Dona 
Carmen, até cruzar com a Trilha do Marisco, estrada estreita de 
terra utilizada pelos Jenipapo-Kanindé para fazer trilhas através de 
pacotes de turismo ecológico. Seguimos nesta estrada por poucos 
minutos. Passamos por uma porteira, andamos mais um pouco e 
chegamos ao nosso destino. 

A casa de Dona Queluba estava muito degastada. Vendo de 
uma das janelas que cedeu com o tempo, percebe-se uma pequena 

sala, logo na entrada, seguida de um corredor que leva aos fundos, 
uma espécie de depósito, na descrição de Dona Carmen. No meio do 
corredor, uma entrada para o quarto. A casa poderia ser confundida 
com qualquer uma de cidades pobres do interior do Estado. 

Entretanto, no espaço atrás da casa, distante cerca de 10 ou 15 
metros, havia a cozinha onde Dona Queluba passava a maior parte 
do dia, até o momento de Seu Fernando chegar e eles entrarem na 
casa.  
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Para mim, tratava-se de uma estrutura muito curiosa: uma 

cozinha separada da casa, com um pequeno telhado, situada no 
“meio do nada”. Apesar de quase tudo já estar destruído, ainda era 
possível ver o lugar onde tinha uma espécie de fogão à lenha, um 
escorredor de prato e uma mesa no centro. Foi inevitável imaginar 
Dona Queluba cozinhando, sozinha, fumando seu cachimbo 
enquanto o calor a atingia descendo pelo telhado, ou ela 
conversando até o anoitecer, quando ouvia o barulho de Seu 
Fernando retornando.  

Quando estava na casa de Dona Queluba, por duas vezes 
Dona Carmen falou diretamente com ela, como se estivesse 
presente. Uma primeira vez com uma pergunta sobre um gosto da 
Dona Queluba (algo como “você gostava de café, não era?”) e outra, 

quando ela foi entrar na casa, e batendo três vezes disse que 

ninguém invadia porque a Dona Queluba protegia, 
complementando: “não é, Dona Queluba?”. Quando retornávamos 
ela disse que não vimos a Dona Queluba, mas ela nos viu. De forma 
instintiva, perguntei: “não vimos, mas pudemos sentir, não?”. A 
pergunta parece ter sido uma surpresa e ela, muito animadamente, 
me disse: “Você sentiu, não foi? Eu percebi que você sentiu, um 
remanso...”. Eu, que não sei o que significa esta palavra para eles, 
remanso, e sequer se foi esta mesma que ela pronunciou, fiquei 
calado, pois não achei oportuno perguntar naquele momento. Mais 
uma vez: o que via como ausência, parecia ser identificada como 

uma presença que me escapava. 
O que percebi, então, após a visita à casa de Dona Queluba, 

é que as questões que num primeiro momento capturaram a minha 
atenção, o jogo de identidades (índio e não-índio) e sua 
fluidez/indecifrabilidade, encarnada na relação entre Dona Queluba 
e Seu Fernando (havendo um terceiro, o Estado e suas políticas 

étnicas), não eram temas mobilizadores para os Jenipapo-Kanindé 
com quem conversei. Quer dizer, enquanto parecia-me que o uso 
dos termos índio e não-índio obedecia a certa cartilha implícita, de 
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amplitude mecânica restrita7, incapaz de abarcar os significados e a 
realidade de Dona Queluba para as pessoas, certa obrigação lógica e 

teórica me alertava insistentemente para a importância destes usos 
linguísticos não como meros aportes denotativos e inofensivos, mas 
funções qualificativas inseridas num enquadre político de essencial 
importância para a compreensão dos próprios Jenipapo-Kanindé.  

Para compreender esta “dissociação etnográfica”, foi preciso 
perceber que a vida de Dona Queluba, e suas nuances relacionais, 
experienciais e culturais, não atravessa apenas a história própria dos 
Jenipapo-Kanindé, mas também articula temas muito caros à 
antropologia, como: identidade, etnias emergentes e relações 
interétnicas (OLIVEIRA, 1998), multiculturalismo e Estado liberal 
(POVINELLI, 2002), devir-índio (VIVEIROS DE CASTRO, 1999). 

Afinal, se os Jenipapo-Kanindé são derivados de uma tradição 
autenticamente indígena, por que seria necessária uma não-
indígena para lhes contar e instruir sobre a própria história? Se 
Dona Queluba é capaz de fazer isso, por que não seria indígena? 
Qual o critério, e se há um claro e inteligível o suficiente para usar 
como crivo, que indica quem é índio e quem não é índio? Nunca, por 
exemplo, houve qualquer explanação, mínima que seja, para 
justificar porque Dona Queluba não era indígena, mas a Cacique 
Pequena, sim. Se não há critério, por que ainda se poderia 
reconhecer que se trata de uma etnia específica, com costumes 
próprios e capacidade de autodeterminação? As ditas etnias 

                                            
7 Em grande medida, os termos índio e não-índio eram utilizados em contextos específicos pelos 

Jenipapo-Kanindé, geralmente situações das quais se necessitava da ação do Estado (exemplo: as 

pessoas que estavam no território e precisavam, pela concepção particular da comunidade, ser 
expulsas, eram enfaticamente chamadas de não-índios) ou quando perguntas eram feitas que 

solicitavam aos interlocutores ocuparem este lugar de indígenas (exemplo: quando perguntei à 

Raquel por que surgiu a escola diferenciada indígena). Isto não significa, porém, que este jogo de 
identidades pudesse ser manejado inofensivamente pelos Jenipapo-Kanindé. Às vezes, ele 

extrapolava e ultrapassava as dimensões relativamente restritas à qual pertencia. Uma pessoa, por 

exemplo, me contou que a família da sua mãe, uma não-índia, era considerada uma posseira, e ficava 

evidente que, uma vez que os pais eram divorciados, se tornava difícil para ela sustentar este lugar 
ambíguo de ter que odiar uma parte de sua própria família. De qualquer modo, o importante é frisar 

que, para muitos assuntos considerados puramente “internos”, como era o caso de Dona Queluba, a 

classificação identitária indígena e não-indígena era pouco importante. 
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emergentes do Nordeste seriam, então, realmente etnias autênticas? 

Por que se deve tomar o valor da “autenticidade”, tão marcadamente 
moderno, para atestar a existência ou não de um coletivo indígena? 
Será que os Jenipapo-Kanindé são produtos derivados da ação 
estatal? Mas se sim, será que são apenas isso? Será que Dona 
Queluba pode ser resumida ao jogo de identidades em que ela foi 
inserida devido à ação estatal e a política de tons particulares do 
multiculturalismo à brasileira? Ou será que este é o fenômeno que 
enxergamos em Dona Queluba e Seu Fernando porque nossa visão 
se compadece das demandas e preocupações do Estado? Nós, os 
antropólogos-intelectuais-cidadãos? 

Mudando o plano onde reside esta série de perguntas, sem 
com isso apontar uma solução ou acusar os questionamentos de 

pseudoproblemas: trata-se de articular Dona Queluba e os Jenipapo-

Kanindé a uma querela antropológica que ganha força nos anos 
1990, no interior dos departamentos do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, entre o antropólogo João Pacheco de Oliveira e o 
antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Para tanto, é preciso 
retomar as ideias básicas do primeiro autor, apresentadas em seu 
artigo “Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, 
territorialização e fluxos culturais” (1998), e a "resposta" do segundo 
autor através de seu capítulo, “Etnologia brasileira” (1999). 
Continua-se seguindo os rastros de Dona Queluba, mas agora 
observando a tendência ocular da tradição antropológica ao 

enxergá-la: ou seja, Dona Queluba, pelos antropólogos, seria o quê? 
 

1. Uma disputa antropológica alhures sobre a natureza (ou a 
desnatureza) dos Jenipapo-Kanindé 

 
Oliveira centra seu argumento na situação particular dos 

indígenas do Nordeste no interior da disciplina antropológica. De 
acordo com o autor, por não possuir o domínio de terras “próprias”, 
ou seja, serem dispersos pela malha urbana e rural nacional, e por 
não haver uma descontinuidade intensa entre a sua cultura e de 
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grupos adjacentes, os indígenas nordestinos foram considerados 
mestiços, aculturados e, portanto, pouco atraentes para as pesquisas 

realizadas pelos antropólogos. Estas estavam (e estão ainda, em 
grande medida) centradas em etnias indígenas da Amazônia, que 
possuem qualidades diametralmente opostas às descritas acima. 

Porém, nas últimas décadas, os antropólogos presenciaram 

um fenômeno inovador: a etnogênese, ou seja, o movimento de 
ressurgimento de etnias que eram reconhecidas como extintas ou o 
surgimento de novas etnias. Esta situação gerou um interesse 
renovado pelos indígenas do Nordeste, como nunca ocorreu 
anteriormente. O resultado, entretanto, e em larga medida, é a 
produção de trabalhos que entendem este suposto processo de 
etnogênese como expressão mesma da aculturação indígena ou 

como fabricação ideológica. 
Oliveira, entretanto, compreende a situação de forma 

distinta: trata-se de interpretar as “novas” etnias do Nordeste a 
partir da noção de fricção interétnica. Para tanto, o autor parte de 
duas proposições básicas. A primeira retoma a ideia de Barth para 
ponderar que os grupos étnicos se utilizam de suas singularidades 
culturais para criar e recriar a sua individualidade a partir do 
parâmetro relacional advindo do contato com outros grupos. Ou 
seja, não se trata de pensar o que é próprio de um grupo utilizando 
as noções de “autenticidade” ou de “cultura” (esta última no sentido 
antropológico mais usual, talvez se poderia dizer “boasiano”), mas 
como produto de uma relação social sistemática. Para o autor, 

porém, pelo menos no caso dos indígenas, essa interação é 
“processada dentro de um quadro político preciso, cujos parâmetros 
estão dados pelo Estado-nação” (p. 55). Isso decorre como 
consequência da segunda proposição aventada pelo autor, que 

abordo a seguir. 
Há sociedades onde as ações sociais não possuem conexão 

com uma base territorial fixa e outras em que há esta associação, 
estas últimas possuindo formações estatais. Na história colonial a 
incorporação das sociedades indígenas (sem formações estatais) no 
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interior do Estado, como parte da totalidade estatal, se deu a partir 

justamente do processo de fixação dos grupos em delimitações 
precisas e específicas de terras, produzindo a sua inclusão no 
aparato administrativo do Estado. 

Sendo os grupos étnicos caracterizados pelo processo 
continuo de fabricação e refabricação da sua individualidade a partir 
das relações de fronteiras com grupos adjacentes, e não por certa 
substancialidade cultural, uma vez que o Estado se torna, na 
situação colonial, o Outro fronteiriço por excelência dos grupos 
étnicos indígenas, estes se transformam a partir das singularidades 
desta interação constante. Isso é o que autor denomina de processo 
de territorialização: 

 

“[...] É, justamente, o movimento pelo qual um objeto político-
administrativo — nas colônias francesas seria a “etnia”, na América 

espanhola as “reducciones” e “resguardos”, no Brasil as 
“comunidades indígenas” — vem a se transformar em uma 
coletividade organizada, formulando uma identidade própria, 

instituindo mecanismos de tomada de decisão e de representação, 
e reestruturando as suas formas culturais (inclusive as que o 
relacionam com o meio ambiente e com o universo religioso)” 

(OLIVEIRA, 1998, p. 56) 
 

A partir da operação primeira de fixação da terra, e que se 
atualiza de formas distintas8, os grupos étnicos se transformam e 
produzem sua singularidade. Isso significa que a etnogênese não é 

mera ideologia, mas o efeito deste processo, que não pode ser 
compreendido como unidirecional, "dirigido externamente e 
homogeneizador, pois a sua atualização pelos indígenas conduz 
justamente ao contrário, isto é, à construção de uma identidade 
étnica individualizada daquela comunidade em face de todo o 

                                            
8 Imagino que o reconhecimento do direito indígena às terras, presente na Constituição de 1988, bem 

como a produção de um aparato burocrático para lidar com esta demanda, seria reconhecidos pelo 
autor como uma ação estatal produtora de fricções interétnicas e, consequentemente, geradora de 

respostas (“formulação de identidade própria” e “reestruturação de suas formas culturais”) dos 

grupos étnicos indígenas – o que contribui para o processo da etnogênese. 
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conjunto genérico de ‘índios do Nordeste” (OLIVEIRA, 1998, p. 60). 
Este raciocínio faz o autor interpretara importância dos 

“encantados” para as etnias do Nordeste, uma vez que estas 
perderam as cadeias genealógicas que as ligavam aos antigos 
aldeamentos, como uma forma de diferenciador dos demais grupos 
(não indígenas, imagino) e, também, uma atualização possível, 

dentro do enquadre histórico dado pelo Estado, das relações com os 
seus antepassados. 

O texto de Viveiros de Castro, por outro lado, é elaborado 
como uma espécie de resposta, e também uma contraproposta, ao 
texto de Oliveira. O autor parte de dois modos distintos de 
compreender o trabalho da etnologia, utilizando categorias oriundas 
do trabalho de Mariza Peirano: estudar grupos indígenas como parte 

do Brasil ou como situados no Brasil. O autor caracteriza a 
abordagem de João Pacheco de Oliveira na primeira vertente, e a 
dele na segunda. A diferença essencial é a percepção da relação dos 
indígenas com o Estado. Vejamos o que Viveiros de Castro (1999) 
tem a dizer sobre isso: 

 
Ou bem a etnologia, consciente de que tal articulação é um 

processo de dominação colonial, define seu objeto como 
constituído histórica, política e teoricamente pela dominação, e 

portanto sua tarefa como sendo a de cartografar criticamente tal 
constituição (com os olhos em uma futura reconstituição menos 
desfavorável aos índios); ou bem, buscando a perspectiva das 

‘instituições e organizações sociais indígenas’, ela conclui que, 
longe de estarem unilateralmente englobadas pela situação 
colonial, essas estruturas tomam tal situação como um contexto de 

efetuação entre outros, e assim extrapola de múltiplas formas, que 
cabe a etnologia compreender (de modo a valorizar as 
possibilidades indígenas de ‘colonização do colonialismo’) (p. 115) 

 

Desta forma, Viveiros de Castro compreende que, mesmo a 

concepção teórica de Oliveira reconhecendo a capacidade de agência 
dos coletivos indígenas, ao posicionar esta ação sempre como uma 
resposta ao contexto primeiro, global e dominante do Estado, logica 
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e praticamente limitando as próprias possibilidades de respostas 

“nativas”, neste modelo está a se fazer uma antropologia sob o ponto 
de vista do Estado Nacional, e não dos povos indígenas. 

Esta distinção de perspectivas possui um efeito prático: 
enquanto Oliveira entende que os “encantados” são autênticos por 
quanto uma forma de resposta à desarticulação do Estado colonial 
da genealogia dos antepassados, dando todo peso e crédito de 
realidade à ação do Estado, Viveiros de Castro (hipoteticamente) 
tomaria os “encantados” como expressões ontologicamente 
legítimas da relação dos grupos indígenas com o mundo, sendo as 
estruturas estatais um dos elementos que compõem esta realidade 
singular. Quer dizer, “quando se estuda uma sociedade indígena, 
com efeito, é preciso não se deixar impressionar pelas evidências da 

presença da sociedade colonizadora, mas apreendê-la a partir do 

contexto indígena em que ela está inserida e que a determina como 
tal” (VIVEIROS DE CASTRO, 1999, p. 117). 

 
2. Um encontro na Casa de Farinha, ou da imobilização do 
Estado pelo clichê dele mesmo: um exemplo de ação política 
indígena “autônoma” 

 
Fui levado por Lis à Casa de Farinha, pois estava havendo 
“farinhada”. Não sabia o que era, e ela me explicou se tratar do 

processo de tratamento da mandioca para a produção de goma e 
farinha. Ao entrar lá, uma casa pintada de branco com um galpão 
relativamente grande, com alguns utensílios e benfeitorias 

próprias para a prensagem e a torração da farinha (por exemplo, 
um forno à lenha circular que deve ter cerca de 2-3 metros de raio), 
percebo a presença de três homens: um senhor mais velho, por 

volta dos seus 50 anos, manejando um longo “rodo” de madeira 
que servia para misturar a farinha que estava sendo torrada, e dois 

outros jovens (um deles com o filho). Comecei uma conversa com 
o senhor mais velho, que me falou prontamente, logo de início, que 
ninguém mais da nova geração seria capaz de produzir farinha do 

modo como ele está fazendo, já que não há quem queira aprender. 
Hoje em dia há máquinas elétricas que fazem este trabalho, mas 
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não fica o mesmo gosto – diz ele, enquanto puxa e empurra o 

“rodo” de madeira. Perguntei, então, o que acontecerá quando os 
mais velhos não estiverem mais presentes e os jovens não 
souberem como produzir a farinha. O jovem que estava com o seu 

filho respondeu, também prontamente, que então a cultura vai 
morrer. Algo da resposta me espantou, e fiquei em silêncio. Achei 
que havia traços de sarcasmo e tédio, ainda que sutis, na fala do 

homem jovem, ao mesmo tempo em que parecia realmente 
implicado no diálogo. Pensando agora, ao escrever este diário de 

campo, parecia que havíamos entrado numa zona de produção e 
reprodução de clichês: um senhor mais velho, fazendo um trabalho 
braçal relacionado à tradição, comenta “espontaneamente” que os 

mais novos não querem mais aprender este ofício (mas seu rosto 
sorridente e suas palavras cadenciadas não me faziam crer que ele 
estivesse realmente incomodado, muito menos preocupado com 

isso). O visitante, então, eu, com o meu caderno de antropólogo-
aprendiz debaixo do braço, pergunta o que vai acontecer quando 

não houver mais os idosos conhecedores das técnicas de produção 
da farinha (como eu não soubesse o que iria acontecer, como se 
fosse uma daquelas perguntas feitas pelos professores do colégio 

na educação básica e que precisam ser complementadas 
corretamente com as duas sílabas finais, já estabelecidas de 
antemão: “quem descobriu o Brasil foi Pedro Alvares Caaa...?”). A 

resposta possível, a única, talvez: a cultura vai morrer! O jovem 
parecia sarcástico, parecia entediado, mas ao mesmo tempo 
ansioso, como se quisesse demonstrar que aprendeu corretamente 

e que poderia fazer a função previamente designada por uma força 
impessoal. Quer dizer, como se, apesar de inútil (mas ainda assim 

importante), esse fosse o seu papel, e a possibilidade de “dormir” 
e perder a sua entrada, arruinando toda a cena, o deixava alerta. 
(Diário de campo, 28.01. 2016) 

 
Num primeiro momento, a partir da sequência da conversa, 

se poderia deduzir ser este um recorte etnográfico de um processo 
de aculturação, ou até mesmo do reconhecimento deste processo 
pelos próprios sujeitos que o sofrem (que foi a minha interpretação 
inicial, com exceção do susto ao final). Um traço tradicional desta 
cultura se perde, de forma reconhecidamente banal, pela geração 
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mais jovem, desinteressada de sua própria história. Uma conclusão 

bastante plausível. 
Entretanto, o que fazer com a sensação de que estávamos 

numa espécie de encenação? De que havíamos adentrado uma zona 
de clichês? O que esta experiência pode nos falar sobre os Jenipapo-
Kanindé? Ou talvez mais especificamente, sobre a minha relação, 
visitante-antropólogo, com os Jenipapo-Kanindé? Poderia nos 
indicar alguma pista sobre o poder e o Estado, temáticas levantadas 
na seção anterior? 

A particularidade mais impressionante desta conversa é que 
ela representa e legitima parte significativa dos pressupostos 
culturais, morais e teóricos implícitos no meu 
discurso/entendimento, provenientes, talvez, da minha cultura, da 

minha posição de antropólogo-aprendiz e da minha identidade 

como cidadão, ao mesmo tempo em que os esvazia, drena sua 
potência, ao realocar todos estes elementos numa encenação 
extremada, quase uma paródia, que me prende. Este parece ser o 
poder e a essência do clichê, definido por Guéron (2010, p. 158) 
como “uma imagem moral, uma imagem que se tornou impotente 
e que serve como índice determinador e padronizador de valor”. 

Entretanto, ainda que tenha havido participação direta 
minha na consecução deste clichê, ele foi iniciado (como uma cena é 
iniciada no teatro) pelo senhor que torrava a farinha de mandioca. 
Então, de que forma e por qual motivo uma imagem, que é um 

índice padronizador de valor, é utilizada espontaneamente por 
aquele que “sofre” a padronização? E mais curioso, de que forma 
aquele que se beneficiaria da imposição deste padronizador de valor, 
eu, pertencente a cultura do colonizador, ao final se encontra 
impotente? Caso houvesse apenas a primeira questão, seria fácil 
considerar este um caso de aculturação ou de reprodução da 

ideologia do opressor. Porém, com a segunda, resta uma 
problemática em aberto.  

Refletindo sobre as relações de poder e a chefia nas 
sociedades indígenas da América do Sul, Pierre Clastres (2013) 
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lançou uma ideia de suma importância para a antropologia política 
contemporânea. Num primeiro olhar, realizado em maior ou menor 

grau por antropólogos anteriores a Clastres, é válido pensar que a 
chefia indígena se constituía como uma relação de troca entre o 
indivíduo (o chefe) e a sociedade (o todo): por um lado, o chefe 
oferece bens materiais e as suas palavras, já que a chefia é 

reconhecida pela exclusividade de uso da palavra em público; por 
outro, a sociedade ofereceria em troca mulheres, permitindo ao 
chefe a poliginia. 

Ora, Clastres desafia esta concepção, demonstrando, 
primeiramente, que não se trata de uma troca, pois os itens em jogo 
são desproporcionais em valor: nas sociedades ameríndias as 
mulheres são extremamente valorizadas, enquanto a capacidade de 

produção de bens pelo chefe é mínima, além dos discursos, ainda 
que apreciados, serem pouco levados a sério. Segundo, não se trata 
de troca porque não há reciprocidade, pois cada uma destas 
dimensões da vida social indígena (palavras, bens e mulheres) 
possui, no caso da chefia, uma direção única e não um movimento 
bidirecional; ou seja, enquanto as palavras e os bens vão 
exclusivamente do chefe para a sociedade, as mulheres fazem, 
também unilateralmente, o sentido inverso. 

Desta forma, Clastres conclui que não se trata de troca e 
reciprocidade, mas, pelo contrário, fratura intencional (o que não 
quer dizer consciente) da relação social. Trata-se de um modo de 
colocar o chefe, aquele que detém o poder, fora da estrutura social, 

de quarentena, na medida em que cessa a comunicação efetiva e 
potencial entre ele e a sociedade. O não seguimento das normas 
usuais às relações de troca entre membros de uma mesma 
comunidade, permite identificar o chefe como alguém que está fora, 

de certo modo, desta comunidade. Afirma Clastres (2013): 
 
Com efeito, para que um aspecto da estrutura social [a chefia] 
possa exercer uma influência qualquer sobre essa estrutura, é 

preciso, no mínimo, que a relação entre esse sistema particular e o 
sistema global não seja inteiramente negativa. É com a condição 
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de ser de alguma forma imanente ao grupo, que a função política 
poderá manifestar-se de maneira efetiva. Ora, nas sociedades 

indígenas, essa função política está excluída do grupo, e até mesmo 
o exclui: é, portanto, na relação negativa mantida com o grupo que 
se enraíza a impotência da função política; a rejeição desta para o 

exterior da sociedade é o próprio meio de reduzi-la à impotência 
(p. 61) 

 

Gostaria de utilizar, então, a ideia de Clastres sobre o fim da 
comunicação como uma forma de tornar impotente a função 
coercitiva do chefe sobre a sociedade, ou seja, como uma forma de 
impedir o exercício do poder coercitivo (em última instância, para 
Clastres, o surgimento do Estado), para entender o diálogo na Casa 
de Farinha. O que a encenação radical dos valores condutores de 

poder (colonial, estatal, cultural) por parte dos membros dos 
Jenipapo-Kanindé faz é romper a comunicação possível entre “eles” 
e “eu”, ou numa linguagem mais próxima de Clastres, impede não a 
emergência do poder estatal interno, mas a entrada deste poder, 
relativamente externo, nos interstícios da comunidade. Se na análise 
de Clastres, a exteriorização da função política a torna impotente, 
aqui ocorre de modo inverso: a impotência, derivada do clichê 
encenado, mantém a força política externa ao grupo. 

É como se ao levar ao extremo da encenação a imagem 
colonial, o senhor e o jovem a saturassem, esvaziassem as suas 
potências, não definitivamente, mas momentaneamente no diálogo 
concreto. A impotência passa a ser compartilhada também pelo 

outro que encarna o poder (no caso, eu), pois nada dos Jenipapo-
Kanindé é compartilhado na comunicação (é cessada, na verdade, 
toda a comunicação como troca) e, portanto, não há terreno fértil 
para que os valores possam florescer (e para o poder do Estado, o 
terreno propício aos valores coloniais é sempre a presença de algo 
que não seja ele próprio, que seja possível certo grau de predação ou 
parasitismo). Dá-se, como ação política, um espelho para que a força 
política totalizadora enxergue apenas a si mesma, em doses 
cavalares, a ponto de produzir ânsia até mesmo em Narciso. Quer 
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dizer, se imobiliza o poder colonial/estatal pelo excesso dele mesmo, 
por inanição colonial. Retira-se do jogo qualquer jogador que não o 

próprio poder, fazendo deste um clichê, um poder impotente. 
Interessante pensar que o modelo teórico de Oliveira 

pressupõe que o grupo étnico sempre efetuará um processo de 
individualização pela produção de diferença em seus traços 

culturais, enquanto que a cena da Casa de Farinha, e a hipótese 
teórica derivada do modelo de Clastres, atesta a possibilidade de 
ativamente produzir uma igualdade (o mesmo discurso sendo 
mimeticamente reproduzido a ponto de se tornar clichê) 
desestabilizadora. Tal processo pode ser interpretado, também, 
como parte da criatividade e da agência política singular dos 
coletivos indígenas, que não apenas respondem às questões do 

Estado, mas podem esforçar-se a imobilizar ou colocar em 
quarentena o poder estatal9, ou neste caso, a encarnação de vetores 
destes poderes na persona do antropólogo.  

Esta hipótese, portanto, é uma tentativa de, 
simultaneamente, responder aos dados etnográficos obtidos, 
especificamente este acontecimento na Casa de Farinha, e 
exemplificar a noção de Viveiros de Castro, apresentada 
anteriormente, de apreender a sociedade colonial a partir do 
contexto indígena em que ela está inserida e que a determina - neste 
caso, circunscreve, limita e torna impotentes os mecanismos desta 
sociedade colonial. 

Traçando paralelos com o outro quadro etnográfico 

apresentado: se o excesso de “preenchimento” do diálogo por 
valores estáticos elimina os espaços vazios e indeterminados 
próprios de qualquer comunicação, e, portanto, de qualquer troca 
potencialmente mais danosa, como ocorreu na Casa de Farinha, o 

oposto disso é o vazio das conversas de Dona Carmen, que se 
estendem sem referenciais, enquanto posicionamento móveis e 

                                            
9 Não se pode tomar como mera resposta ao Estado aquilo que pretende imobilizar o Estado. Não se 

trata apenas de uma reação à territorialização, mas uma ação política, com agenda própria.  



220 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
implícitos. Ou seja, enquanto o rapaz respondia na Casa de Farinha 

de forma rápida e sarcástica, Dona Carmen simplesmente não 
respondia: o primeiro preenchia muito rápida e “corretamente” as 
lacunas, gerando a impotência do diálogo pelo excesso (o clichê), 
enquanto a segunda ignorava qualquer demanda minha para o 
preenchimento e mantinha as lacunas abertas, na vitalidade de suas 
ausências, como se as embebesse em virtualidade.  

 
Considerações finais: Dona Queluba não está no museu, mas o 
museu está em Dona Queluba, ou sobre a escola indígena para 
além dos clichês 

 
Em determinado momento, a segurança da escola olhou para mim 

e disse algo parecido com “só observando...”. Achando que ela 
estava se sentindo incomodada, comentei que era estranha mesma 

aquela situação, em que um desconhecido fica observando. Ela me 
olhou como se não entendesse dessa forma e disse que não era 
nada estranho, que ela estava acostumada (havia uma entonação 

intensa na sua voz quando afirmou isso). Muitas pessoas visitam 
ali, ela continuou, a única diferença é que geralmente eles faziam 
muitas perguntas, tirando fotos etc. e eu estava ali, quieto. Neste 

momento, eu fui levado para o “outro lado”, aquele de quem se 
sente observado: é como se eles, indígenas, estivessem 

apresentando um filme sutil do que eu gostaria de ver, que não era 
nada mais do que o seu próprio cotidiano; mas eles apresentavam 
isso sabendo que estavam oferecendo um enquadre ao outro (quer 

dizer, a mim). Não quer dizer que eles representassem ou 
mentissem, não era necessário e não valia a pena – afinal, eles nem 
me conheciam e nem sabiam quem eu era. Tratava-se apenas de 

manter a sua vida cotidiana, mesmo que houvesse um estranho ali 
que não fazia parte dela. Fingir que a vida cotidiana poderia 
continuar intacta mesmo quando um evento não cotidiano ocorria, 

como a minha presença (ou a de todos os “outros” mencionados 
pela segurança), ou até mesmo transformar em cotidiano a 

presença de pessoas estrangeiras que querem conhecer o seu 
cotidiano, essa parecia ser a sutileza daquela experiência. (Diário 
de campo, 24.11.2015) 
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Quando estava no museu com a Lis, ela havia me apontado 
dois objetos em particular: uma panela de barro e um cachimbo, 

ambos objetos que pertenciam à Dona Queluba. Sobre a panela, me 
contou que se tratava de um objeto de uso de Dona Carmen, que 
após a morte de Dona Beluquinha “herdou” o utensílio doméstico 
para ajudá-la na cozinha. Argumentando que um dia iria se quebrar 

ou desgastar, caso continuasse tendo a função que sempre teve, a de 
cozinhar, e daí algo da história dos Jenipapo-Kanindé se perderia, 
convenceram Dona Carmen a doar a panela ao museu. Já no caso do 
cachimbo, atualmente pendurado na parede, junto com as fotos, 
descobri quando visitei a casa de Dona Queluba que, alguns meses 
atrás, ao visitar a cozinha, Lis havia encontrado por acaso o 
cachimbo e resolveu tomá-lo como objeto histórico. Tudo parece 

indicar, entretanto, que, exceto para os turistas e visitantes (não à 
toa o museu se localiza na pousada), estes objetos nunca se 
tornaram propriamente históricos para pessoas como Dona 
Carmen, talvez até mesmo para Lis. Extrapolando ainda mais a 
generalização, talvez até mesmo para os Jenipapo-Kanindé. Não se 
tornaram históricos da mesma forma que a minha demanda por 
dados históricos e biográficos de Dona Queluba foram ignorados ou 
nem sequer percebidos por Dona Carmen. 

O olhar histórico, baseado em organizações verticais de 
hierarquização entre os termos e os eventos, parece estar condenado 
a ver na trajetória de vida de Dona Queluba e no museu dos 
Jenipapo-Kanindé apenas a ausência, a pobreza e o vazio. Isso 

porque o modo de relacionamento entre as pessoas, ou mesmo entre 
as pessoas e os objetos, pessoas e a terra, nos Jenipapo-Kanindé, 
parece se assemelhar muito mais ao que Paul Feyerabend (2006) 
indica como um modo de organização dos homéricos do que ao seu 

contraste imediato, os gregos pós-socráticos (e fazendo uma ligação 
apressada, ao historicismo da modernidade): “Segundo os 
estudiosos, o grego homérico dispõe partes e eventos não em 
hierarquias, mas lado a lado, como pedregulhos formando um 
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padrão” (p. 49), e “a linguagem consiste em palavras ‘dispersas 

como flocos de neve ao vento” (p.51), sem formar totalidades. 
Claro, não se trata aqui de dizer que os Jenipapo-Kanindé 

são como os gregos homéricos, o que seria absurdo, mas de que, 
numa análise feita por alguém pertencente à tradição intelectual 
ocidental, os Jenipapo-Kanindé parecem se aproximar mais dos 
gregos homéricos do que dos gregos pós-socráticos e dos modernos. 
Ao invés de se assentarem na verticalidade da história, parecem 
estar mais próximos da horizontalidade da geografia. Daí a sensação 
de que, para Dona Carmen, e provavelmente para muitos outros, a 
resposta sobre quem é Dona Queluba não se encontra no relato 
histórico de acontecimentos passados, mas na presença das relações 
que a constituíram: o marido, a casa, o fumo. “Suas experiências não 

são propriedades de sua alma, ancorada em profunda solidão ou em 

um além informe, relacionado com a alma, mas uma porção do 
mundo” (OTTO apud FEYERABEND, 2006, p. 53). 

Como os objetos relacionais, o mundo que era uma porção 
de Dona Queluba, permanece à vista, acessível ao sentimento e ao 
toque (pelo menos parte dele), Dona Queluba ainda se encontra 
presente, não no sentido místico ou de alma-espírito, ou pelo menos 
não principalmente, mas como horizontalidade relacional, 
memórias dos objetos e da terra. Deste modo, talvez o que o museu 
dos Jenipapo-Kanindé pretende oferecer, sem conseguir realmente, 
pois afinal se trata de um museu histórico, é nem tanto apresentar 

a história de Dona Queluba (e de outros), mas tornar o próprio 
museu parte de Dona Queluba, colocá-los lado a lado, “como 
pedregulhos”. Não é que o museu integrou e agora expõe a história 
de Dona Queluba, é que agora o museu faz parte de Dona Queluba e 
de suas teias relacionais, que ainda sobrevivem na comunidade. Um 
museu realmente compatível com esta geografia afetiva que parece 

constituir os Jenipapo-Kanindé seria semelhante às trilhas 
ecológicas organizadas em seu território, em que se vive, através do 
corpo, um conjunto de presenças dispostas em circuito, do que o 
museu histórico concebido pelo mundo moderno. 
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Há, talvez, outro modo de vida, ou outra relação com a vida 
nos Jenipapo-Kanindé que não seja nem o vazio-ausência, derivado 

da contraposição às requisições próprias do olhar histórico, nem o 
vazio-clichê, a saturação e a impotência como forma de brecar a 
“inclusão” ou “integração” indiscriminadas (ou, na verdade, 
discriminadora) do Estado/poder. Este outro modo que, claro, já 

não é mais o mesmo quando adentra este texto, parece essencial. E 
daí chega-se ao episódio ocorrido na escola indígena e relatado na 
“vinheta” etnográfica acima, como forma de conclusão e 
apontamento para a continuação desta pesquisa. 

Ao observar a dinâmica da escola, e a partir da afirmação da 
profissional responsável pela segurança do local, senti como se os 
estudantes, os profissionais e a própria escola (enquanto instituição) 

me devolvessem uma representação de uma realidade específica 
que, calcada em pressupostos muito sutis, eu já estava em busca 
desde o primeiro momento – uma representação, importante frisar, 
que não lhes é propriamente externa, pois os constituem como 
indígenas, dentro do enquadre específico estatal das “políticas de 
reconhecimento da diferença”. Foi apenas depois do episódio na 
Casa de Farinha que passei a compreender a sensação que tive na 
escola como uma variação, ou certa gradação, da formação de 
clichês. 

Para ir além da observação da realidade pressuposta pelo 
próprio antropólogo, com todas as suas relações íntimas com a 
tradição da disciplina e com as estruturas estatais, e compreender a 

escola indígena sem a mediação exclusiva dos clichês (entendê-la 
com os clichês, mas não a partir deles), é preciso aprender (mais do 
que apreender) um modo de enxergar e participar da socialidade10 
(STRATHERN, 2006) singular dos Jenipapo-Kanindé – que, como já 

alertava Viveiros de Castro, obviamente inclui a ação e a efetuação 
do Estado, mas não se restringe a ele. Uma antropologia da educação 

                                            
10 O conceito de socialidade é pensado por Strathern para escapar da oposição ocidental entre 

indivíduo e sociedade.  
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indígena, me parece, deve partir necessariamente de uma 

antropologia da socialidade indígena – sem esta dupla relação, de 
mútua constituição, só o que nos resta é o vazio do clichê ou da 
história supostamente precária no/do mundo indígena11.  
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“Protoformações” de professores indígenas no 

Ceará: o ensino da Matemática entre os 
Tremembé (1997-1998) e a produção do livro 

de referência entre os Potyguara (2000) 
 

George Arruda de Albuquerque1 
 

Considerações iniciais 
 
Entre a metade da década de 1990 e o ano de 2001, os atos 

administrativos2 postos em âmbito nacional e regional ao passo que 
contemplaram a educação escolar indígena oferecendo suporte legal 
para que os índios reivindicassem tal categoria e os benefícios que 
isso poderia acarretar, se tornara extremamente problemático para 
os estados da federação, particularmente o Ceará. Uma vez que não 
possuía estrutura, recursos específicos para essa área e nem pessoas 
“preparadas” para lidar com essa nova situação. 

                                            
1 Doutorando em Educação pelo PPGE – UFC/ Eixo de Antropologia da Educação, antropólogo com 

Mestrado em Sociologia – UECE. E- mail:  georgeantropologia@hotmail.com.  Agradeço as 
contribuições advindas do Grupo de Pesquisa Antropologia da Educação Superior, Políticas Públicas 

Educacionais e Escola, em especial, aos organizadores desta Coletânea, cujos comentários auxiliaram 

no aprimoramento deste capítulo 

2 Plano de Desenvolvimento Sustentável (1995 – 1998), Governo do Ceará. Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996. Lei no 12.613, 07 de agosto de 1996 – A Secretaria de 
Educação e Cultura muda o nome para Secretaria de Educação Básica (SEDUC). Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, MEC/1998. Resolução CNE n° 02/1999; Resolução 

CNE n° 03/1999; Parecer CNE n° 14/1999. Decreto nº 25.970 de 31.07.2000, criada a categoria Escola 
Indígena no Ceará. Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001. 

mailto:georgeantropologia@hotmail.com
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Essas mudanças produziram diferentes efeitos (GUPTA, 

2015) na configuração do campo indigenista local (GRUPIONI, 
1998), campo até então dominado por vertentes religiosas e 
missionárias como: Associação Missão Tremembé (AMIT) atuando 
no município de Itarema, Pastoral Raízes Indígenas sediada em 
Crateús e a Pastoral Indigenista, da Arquidiocese de Fortaleza3, hoje 
Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese 
de Fortaleza (CDPDH). Essa configuração se manteve até 1995. Em 
1996, agentes da SEDUC - CE4 passam a disputar hegemonia 
ideológica frente a esses grupos, incentivando a construção de 
escolas indígenas e contribuindo para a projeção étnica5 dos grupos 
indígenas (LIMA, 2009). 

Diante das adversidades, a “sensibilidade”, abertura para o 

aprendizado, o engajamento e o relacionamento com os índios são 

colocados conforme as técnicas da SEDUC, como grandes trunfos 
que dispunham naquele instante, de forma a superar obstáculos e 
para que avançassem nas medidas a serem tomadas, quanto à 
formação de professores indígenas (ALBUQUERQUE, 2016). 

Era o tempo das “pioneiras”. Com exceção de Profa. Dulce6, 
todas as técnicas da SEDUC não tinham experiências anteriores com 
as comunidades indígenas e nem mesmo com movimentos sociais, 
sequer sabiam da existência de índios no Ceará7. Foram aprendendo 
processualmente em interação com diferentes agentes implicados 
no campo indigenista local (GRUPIONI, 1998) naquele instante: 

antropólogos (as), missionários (as), pedagogos (as), estudantes de 
pós-graduação, lideranças e professores (as) indígenas, 

                                            
3 Cf. Aires (2009).  

4 Secretaria de Educação Básica – Ceará. 

5 Cf. Arruti (1995). 

6 Utilizei um nome fictício com o intuito de manter seu anonimato. Profa. Dulce tinha proximidade 

com missionárias religiosas, principalmente com as que realizavam trabalhos com os índios na região 
do município de Crateús, no Ceará. Nesse caso a ‘“Pastoral Raízes Indígenas”. 

7 Cf. Valle (2011), o autor argumenta sobre a invisibilidade e contestação da presença de índios no 
Ceará. 
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especialmente nas visitas que realizavam às comunidades indígenas, 
como também em viagens para outras regiões8 do Brasil a fim de 

conhecerem escolas indígenas e observar como os professores 
nesses lugares trabalhavam, organizavam e produziam suas 
ferramentas didáticas. 

As ações indigenistas9 nas localidades entre as etnias no 

Ceará eram momentos de experimentações e de aprendizados 
mútuos. Concomitantemente, enquanto promoviam oficinas e 
debates temáticos, as técnicas adquiriam saberes sobre os índios, 
também produzindo conhecimentos sobre eles. Influenciadas pelo 
índio imaginado que habita na representação nacional do que é “ser 
índio”, o foco delas estava em identificar nesses encontros traços de 
“indianidade”, ainda presentes de uma “cultura” descrita da época 

colonial. Guiadas por essas ideias, investigaram temas como: 
crenças, lendas, modos alternativos de curas, sazonalidades, 
especificidades de cada grupo étnico, organizações políticas, por 
acreditarem serem essas práticas resquícios da “cultura” indígena, 
que resistiram ao processo de colonização e integração a sociedade 
nacional. Os índios, nesse processo, não ficavam para trás, 
aproveitavam a oportunidade para obter informações sobre as 
técnicas, sobre os modos de agir e de como funcionava a política de 
educação do Estado10, apropriando-se da gramática da política de 
educação escolar indígena, adentrando no campo institucional da 
educação, com a finalidade de defenderem seus interesses e em 
grande medida evitar o controle e o sentimento de posse dos 

indigenistas que circundavam suas aldeias, visto que disputavam a 

                                            
8 Regiões Norte e Sudeste do Brasil. 

9 “Ação indigenista refere-se aos mecanismos que são necessários utilizar para modificar as condições 

de vida da população indígena.” (DE LA FUENTE apud ARMAS, 1981: 77).  

10 Quando o texto se referir a “Estado” assim escrito, estaremos falando de alguma instituição 

administrativa dita de “Estado” como, por exemplo, a SEDUC (BOURDIEU, 2014). Se estiver escrito 

“estado” com “e” minúsculo, remete ao território do Ceará ou outro “estado”, território geográfico, 
com fronteiras limítrofes desenhadas, componentes da federação.  
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autoridade sobre os índios, tanto no plano da produção intelectual, 

quanto da ação política (de que modo os índios deveriam proceder). 
Em suma, o objetivo do artigo consiste em lançar luz nesse 

período “protoformativo” de professores indígenas, se assim 
podemos utilizar essa expressão. Movimentações que precederam o 
Magistério Indígena I11, experiências pouco elucidadas. Nomeado 
dessa maneira por ser um momento que foge das inflexões de 
modelos rigorosos, colocados como paradigmas. Impregnadas por 
ideologias administrativas (SOUZA LIMA, 2006) e romantismos 
inflamados por indigenistas dedicadas (SALDÍVAR, 2011), como 
membros da Associação Missão Tremembé (AMIT)12, composta 
basicamente por missionárias (os) religiosas (os) e, por outro lado, 
técnicas da SEDUC, orientadas por “especialistas”13 com a finalidade 

de modificar a realidade em que viviam os índios por meio da 

educação escolar indígena. Uma das justificativas que utilizavam era 
que os índios viviam numa situação de extrema pobreza e exclusão, 
e a saída era incluí-los numa grande reforma da educação básica no 
Ceará, discurso afinado com a proposta do secretário de educação 
Prof. Antenor Naspolini (NASPOLINI, 2001) e também com aquele 
produzido pela “Conferência de Jomtien”, em 1990, por ocasião da 
“Declaração Mundial sobre Educação para Todos” (SHIROMA; 
MORAES; EVANGELISTA, 2000). 

                                            
11 “Curso de Formação para o Magistério Indígena”, mais conhecido por Magistério Indígena I (2001-

2004) organizado pela SEDUC. Aconteceu em dezesseis etapas. Etnias participantes: Potyguara, 
Tabajara, Kanindé, Kariri, Tremembé do Córrego João Pereira e parte dos Pitaguary (CEARÁ, 2001c). 

Apesar de darmos destaque ao Magistério Indígena I, simultaneamente estavam ocorrendo outros 

cursos de formação: “Magistério Indígena dos Tremembé”, criado por pesquisadores ligados a 
Universidade Federal do Ceará (UFC) contando com os Tremembé de Almofala e o “Curso de 

Magistério Indígena Tapeba, Pitaguary e Jenipapo – Kanindé” (2001-2005) promovido pela 

Associação dos Professores Indígenas Tapeba (APROINT) com apoio da Fundação Nacional dbo Índio 

(FUNAI).  

12 A AMIT foi criada oficialmente em março de 1995 na cidade de Fortaleza, constituída por 

missionários católicos, indigenistas e voluntários. Sua organização tem início em 1989. 

13 Professores universitários, linguistas, pedagogos, militantes, pertencentes a diferentes instituições 

cearenses e de outros estados do Brasil, prestavam consultoria junto a SEDUC - CE. 
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Da mesma forma tem a intenção de identificar agentes, 
estratégias que levaram a cabo, ações que contribuíram para 

construção da etnicidade (BARTH, 2000) e luta política dos grupos 
onde estiveram presentes, constituindo parâmetros metodológicos 
tanto no que concerne a pesquisa endógena dos índios sobre a 
“cultura”, como também procedimentos de ensino no esforço da 

produção de conhecimentos fundamentados no diálogo entre a 
“matemática formal” e os sistemas operacionais locais, destacando 
a dimensão aplicada ao cotidiano dos índios. O manuscrito teve 
como referência duas experiências. 

A primeira terá como fio condutor o relato sobre as aulas de 
matemática ministradas no “Programa de Formação de Professores 
Tremembé (1997 – 1998)” pela Profa. Liduina14 junto a lideranças e 

professores indígenas Tremembé15, promovida por missionárias 
(os) religiosas (os) vinculadas (os) a Associação Missão Tremembé 
(AMIT). Logo em seguida o foco será deslocado para a Aldeia Mundo 
Novo16 com o processo de produção coletiva do livro didático17 que 

                                            
14 Profa. Liduina Vidal de Almeida foi convidada em 1997 pela AMIT (Associação Missão Tremembé), 

através de sua secretária geral, Sra. Maria Amélia, para realizar esse trabalho. Seu trato com a 
disciplina associado a práticas locais, lhe trouxe visibilidade, sendo trazida posteriormente a SEDUC 

por indicação dos próprios índios, para ministrar palestras e cursos.  Tornou-se referência nessa área 

tanto entre os indígenas, quanto para a instituição. Inclusive nos dias atuais (2017) é chamada para 
ministrar oficinas, sempre contando com entusiasmo sua experiência e aprendizado com os 

Tremembé. 

15 Grupo étnico localizado nos municípios de Acaraú, Itarema e Itapipoca, no Ceará. Aqui se refere 

especialmente aos Tremembé situados nos aldeamentos de Varjota, Panã e no Distrito de Almofala, 

em Itarema – CE. 

16Sua área compreende a Serra das Matas e a Serra da Ibiapaba, distante 12 km da sede do município 

de Monsenhor Tabosa – CE. Além dessa área, os Potyguara estão organizados em diversos locais. 

Monsenhor Tabosa: Chupador, Jacinto, Espírito Santo, Longar, Merejo, Mundo Novo, Passagem, Pau-
ferro, Passarinho, Pitombeira, Tourão e Várzea. Município de Tamboril: Viração. Crateús: Potyguara 

da Lagoa dos Neres. Todas as aldeias citadas estão dentro do território cearense. Não confundir com 

os Potiguara da Paraíba, localizados entre os municípios de Rio Tinto, Baía da Traição e Marcação.   

17 Ceará. Povo Caceteiro da Serra das Matas: a força que vem da terra. Monsenhor Tabosa: 

Secretaria de Educação, 2001b. Além desse livro foram produzidos mais dois: Ceará. Livro das raízes 
indígenas povos de Crateús: o povo que tem a força da jurema. Crateús: Secretaria de Educação, 

2000a. Ceará. Memória viva dos índios Tapebas: terra demarcada, vida garantida. Caucaia: 

Secretaria da Educação, 2000b. Embora os livros citados tenham sido publicados anteriormente, o 
processo de construção de todos eles ocorreram simultaneamente.  
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serviria de apoio para os professores indígenas Potyguara. Para isso, 

as técnicas produziram conhecimentos sobre como os professores 
indígenas poderiam produzir conhecimento sobre eles mesmos, por 
intermédio da pesquisa na comunidade para o “resgate cultural” dos 
saberes e fazeres locais, amparado no depoimento da Profa. Dulce e 
Profa. Mafiza18, e, ao final, faremos algumas considerações. 

Compreendo esse momento e interpreto as versões das 
agentes a partir da ideia de “fusão de horizonte”, em que 

 

[...] o passado não é sair do horizonte do presente, e de seus pré-
juízos, para se transportar para o horizonte do passado. É, na 
realidade, traduzir o passado na linguagem do presente, onde se 

fundem os horizontes do passado e do presente. Desse modo, a 
fusão é tão bem-sucedida que não se consegue mais distinguir o 
que provém do passado nem o que resulta do presente, de onde a 

ideia de “fusão”. Mas essa fusão do presente e do passado também 
é, fundamentalmente, a do intérprete com aquilo que ele entende. 

(GRONDIN, 2012:73)  
 

Para tanto, foram realizadas as seguintes tarefas: 
levantamento de um corpus documental, na perspectiva de uma 
etnografia de documentos proposta por Vianna (2014), análise de 
fotografias (BANKS, 2009; COLLIER JR, 1973) pertencentes ao 

acervo particular de Profa. Liduina, três entrevistas 
semiestruturadas (ANGROSINO, 2009)19, participação em uma 
reunião20 e oficina21, no qual foi lançado mão de um gravador digital, 

também realizei breves filmagens e tomei notas.  

                                            
18 Utilizei para ambas nomes fictícios, com o intuito de manter o anonimato das agentes. 

19 Entrevista concedida por Profa. Mafiza, no dia 06/10/2015, Profa. Liduína em 21/10/2015 e Profa. 

Dulce, 21/01/2016. 

20 Reunião com professores formadores, no dia 24/08/2015, sobre as etapas da “Formação em Ensino 

de História e Cultura Afro-Indígena Cearense”, para técnicos e professores da SEDUC, em 

consonância com as leis, no 10.639/03 e no 11.645/08, que regulamentam a LDB – Lei de Diretrizes e 
Bases, no 9.394/96. Na oportunidade fui convidado como observador, onde conheci Profa. Liduina e 

tomei notas sobre sua fala. 

21 Oficina de Metodologias para o Ensino de História e Cultura Afro-Indígena Cearense na Área de 

Matemática, ministrada pela Profa. Liduína Vidal, durante o evento  “Formação em História e Cultura 
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1. Experiência com a matemática entre os Tremembé 
 

1.1 A aproximação com os índios, os primeiros relatos e a 
epifania 
 

O convite para trabalhar com os índios da etnia Tremembé 

aconteceu quando a Profa. Liduina participava do 1o Encontro de 
Educadores do Ceará, de 11 a 13 de novembro, em 1997, promovido 
pela Ofinartes – Centro de Assessoria Pedagógica. Nessa ocasião, ela 
apresentou o que poderia fazer com a matemática aplicada ao ensino 
destinado às crianças. Nessa época era professora do Colégio 
Redentorista, escola católica sediada em Fortaleza. A matemática era 
sugerida as crianças por meio de jogos, fora da sala de aula, 

planejando com elas soluções pedagógicas que emergiam 
“espontaneamente”. 

Esse fato impressionou a Sra. Maria Amélia, secretária geral 
da AMIT, que estava presente, assim logo a convidou para ensinar 
matemática aos índios22. Até então, Profa. Liduina não tinha tomado 
conhecimento da existência de índios no Ceará. Isso ocorreu em 
novembro do ano de 1997. Em janeiro de 1998, já estava entre os 
Tremembé, com seus dois filhos23. Ao todo foram três estadas, com 
tempos de permanência variados, correspondentes a três módulos 
do curso de matemática: o primeiro de 12 a 17 de janeiro em 
Almofala e na Varjota, o segundo de 19 a 22 de março na Varjota e, 
por fim, no período de 20 a 29 de janeiro, nas localidades de Varjota 

e Panã, esse último já contava com o apoio da SEDUC. Todos os 

                                            
Afro-Indígena Cearense: Seminário sobre Práticas e Vivências para o Ensino”, organizado pela 

SEDUC. Nos dias 14 a 16 de setembro, 2015. 

22 Esse trabalho foi realizado mediante oficinas de matemática, fazendo parte do “Programa de 

Formação dos Professores Tremembé (1997-1998)”. O programa tinha como objetivo “[...] criar um 

quadro de pessoas capacitadas para atuar como professores indígenas da alfabetização à 4a série do 

1º grau”. (ASSOCIAÇÃO MISSÃO TREMEMBÉ,1997: 5). Foram selecionados pela comunidade 24 
Tremembé para participar do curso.  

23 Tinha três filhos, porém levou somente dois consigo.  
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módulos foram ministrados em 1998 (ALMEIDA, 1998a; 1998b; 

1998c). 
Profa. Liduina disse que esse trabalho foi “voluntário”, 

recebia apenas ajuda de custo para os traslados entre os municípios 
de Fortaleza e Itarema. Não havia um regulamento fixo orientando 
a maneira de atuar com a educação escolar indígena, pelo menos 
não funcionava assim nessas localidades. Os únicos paradigmas 
adotados por ela estavam relacionados às “posturas éticas”, como: 
escutar, respeitar, relativizar os saberes e valorizar a “cultura” dos 
índios. Nessas incursões ficava hospedada na casa dos indígenas ou 
na casa de apoio, construída pelos índios para abrigar professores, 
pesquisadores e membros da AMIT. As aulas foram nomeadas de 
“Oficinas Pedagógicas de Matemática” (ALMEIDA, 2001).  

As aulas foram ministradas em duas comunidades: Na casa 

de praia24 pertencente ao Cacique João Venâncio em Almofala 
(ministrava aulas para a filha dele, Raimundinha), e depois na 
Varjota, vizinho a casa do Pajé Luís Caboclo, uma localidade de mata. 
Tinha como companhia além dos filhos, a missionária chamada 
Karla Virgínia25, responsável pelas oficinas de português. 

Na Foto 1, os professores indígenas estão assistindo à aula 
sentados no chão, enquanto um dos professores resolve a operação 
no quadro, pois ainda não possuíam carteiras.  De acordo com ela, 
“Os índios queriam a todo custo uma escola pra eles, pois seus filhos 
sofriam diversos preconceitos nas escolas que estudavam” (Profa. 

Liduina, setembro/2015). Reivindicavam um local onde 
“reafirmassem” suas “identidades”, instrumento de luta e 
reprodução cultural. Assim os índios articulados com a AMIT deram 
todo o suporte para que fossem desenvolvidas minimamente as 
atividades. 

 

 

                                            
24 No Distrito de Almofala (pertencente ao município de Itarema – CE). 

25 Missionária da Região Missionária do Nordeste (REMNE), Igreja Metodista.  
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Foto 1: Casa de apoio, Varjota. 

 
Foto de Liduina Vidal, 1998. 
 

Vincular às atividades produtivas correspondentes a pesca, 
agricultura, artesanato, com a prática docente, no que concerne o 
ensino da matemática, foi o maior desafio, a fim de que favorecesse 

aos indígenas, uma imediata apropriação, de tal modo que 
utilizassem o saber adquirido, aplicando-o como resposta as suas 
demandas. 

Exemplo disso foi a criação do “Telejornal Econômico da TV 
TREMEMBÉ”, com os Tremembé da localidade de Varjota, um 
jornal fictício onde eram exercitados conteúdos aprendidos sobre o 

sistema monetário, que resultava sempre em debates intensos, onde 
as problemáticas eram ampliadas e novos temas introduzidos, sobre 
conflitos de terra, política etc. A Foto 2 apresenta a equipe do jornal 
trabalhando. 
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Foto 2 - Telejornal Econômico da TV TREMEMBÉ 

 
Foto de Liduina Vidal, 1998 

 
Antes de passar por essa experiência com os índios, Profa. 

Liduina (setembro/2015) declarou que era “[...] uma católica 

apostólica romana preconceituosa [...] tudo pra mim era Jesus, o 
resto das coisas era tudo coisa do demônio”. Durante sua 
permanência na comunidade, presenciou numa noite de lua cheia, a 
dança do Torém26, conta que ao ver a sombra do Pajé Luís Caboclo, 
“agigantada” na parede sob a luz da lua, com as músicas sendo 
cantadas e todo aquele contexto, passou por um momento de 

epifania, o que mudou completamente seu modo de se relacionar 
com o mundo e com os índios. 

Enxergou esse evento como uma experiência 

“transcendental”, descobrindo a partir disso o que diz ser sua 
“ancestralidade”, tangendo-a a buscar suas raízes. Levando-a 

                                            
26 Dança ritual praticada apenas pelos índios Tremembé, as outras etnias do estado dançam o Toré. 

Ambas as danças são de alto valor simbólico, religioso e político, utilizadas em atos públicos como 

manifestação da luta e afirmação étnica.  Cf. Valle (2005). 
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pesquisar sobre seus antepassados e a encontrar em narrativas de 
família sua “descendência” indígena. 

 
1.2 Matemática aplicada ao cotidiano: alguns exemplos 

 
1.2.1Comprimento 

 
Quando chegou a comunidade não possuía um diagnóstico 

preciso sobre o entendimento dos indígenas a propósito da 
matemática ensinada na escola regular e nem que operações eles 
dominavam. As informações que lhe chegaram através da Sra. Maria 
Amélia, é que os índios tinham uma noção da unidade monetária do 
país e de volume. Em contato com os índios, descobriu que eles 

faziam usos de diferentes medidas, como: uma braça, pés, dois 
dedos, ou seja, utilizavam as medidas do corpo como referência, 
eram medidas não padronizadas. 

Por mais que fossem visivelmente desiguais essas medidas, 
principalmente de comprimento, por uma convenção endógena, não 
era motivo de contendas, pois havia um relativo consenso entre os 
indígenas que regulava essas relações. Por exemplo: um mesmo 
recipiente para reservar líquidos seria a referência em determinado 
momento na relação entre duas ou mais pessoas envolvidas em 
alguma negociação. 

Dialogando com os professores, e com uma trena na mão, 
foi convencendo-os a utilizarem o sistema métrico oficial aplicado 

no Brasil. Para isso começou a medir tudo com a trena, janelas, 
portas, superfícies, altura das crianças, sempre comparando com as 
medidas do corpo deles, foi a maneira que encontrou de expor a 
dificuldade enfrentada ao adotarem medidas não padronizadas, 

quando negociada com a sociedade “não indígena”, e/ou o comércio 
em geral. 
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Eles foram se apropriando de tal maneira desses 

conhecimentos em seu cotidiano que “[...] um dos professores27 
afirmou brincando: “Quando o vereador vier me dar um decâmetro 
de arame, agora eu vou pedir um hectômetro” (Profa. Liduina, 
outubro/2015). Manifestando a compreensão das diversas medidas, 
aplicada às futuras trocas de favores políticos. 

 
1.2.2 Medidas de massa 

 
O peso era associado à razão e a proporção, um dos eixos da 

matemática. Exemplo: Esse ano foi de estiagem, quanto de 
mandioca28 foi colhida? Quanto foi produzido nesse mesmo ano de 
feijão, proporcionalmente ao ano que choveu? Se eu tenho um 

caçuar29 que cabe dez quilogramas de raiz, meu parceiro tem um de 

vinte quilos etc. Eram criados problemas matemáticos adaptados à 
“realidade” dos índios. 

A numeração decimal foi apreendida na mata, com 
sementes provenientes dos seus roçados: “O feijão30 representava a 
unidade, a dezena era a mamona31, a do jeriquiti32 era a centena e a 
do caroço de mucunã33, a de milhar”. (Profa. Liduina, 
setembro/2015). Faziam também uso de conchas coletadas na praia. 
Nesse processo também aprenderam as principais operações 
matemáticas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. 

 

  

                                            
27 José Valdir. 

28 Manihotesculenta, podendo ser a mandioca – brava, sendo suas raízes e folhas venenosas, ou a 

mandioca – mansa, a macaxeira.  

29 Cesto de cipó.  

30 Vignaunguiculata.  

31 Ricinuscommunis.  

32 Abrusprecatorius. 

33 Mucunapruriens. 
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1.2.3 Tempo 
 

Como era trabalhada a noção de tempo? Um trimestre, um 
bimestre, um semestre. Para fixar o conteúdo, a estratégia que ela 
encontrou para que eles aprendessem seriam as sazonalidades 
agrícolas. Em que mês ocorre o preparo da roça? Quantos dias vocês 

têm que esperar para plantar? “O pessoal ia contando as histórias e 
a gente anotando” (Profa. Liduina, setembro/2015), depois 
sistematizava e retornava para eles. 

Foi montado um calendário baseado nos ciclos da 
agricultura. Um bimestre você usa para roçar, queimar, limpar. No 
outro bimestre você vai arar a terra e vai plantar. Quanto tempo 
passa para você colher cada cultura? Profa. Liduina construía 

situações/ problemas a partir de exemplos como esse. A maniva34 é 
um ano e meio, porém o feijão são três meses para colher. Nessas 
conversas ia organizando os conhecimentos. Tentava dar uma 
dimensão utilitária e prática a esses saberes. Disse que, “[...] não 
sabia nada disso, foram eles que me ensinaram.” (Profa. Liduina, 
setembro/2015), referindo-se ao tempo da agricultura. 

Abaixo o depoimento de como lidava com a relativização do 
tempo pelos índios, tendo que adaptar-se ao “tempo da educação 
diferenciada”. 

 

Eles estavam com muita dificuldade para entender o que era 
bimestre e trimestre, nós estávamos na mata, aí o cheiro de 
gergelim35 no mundo, aí quando chegou [sic] umas pessoas com a 

bacia de gergelim com açúcar e um monte de colher, nesse 
momento eu disse: que coisa boa! Não quis dizer que estava muito 
chateada, por interromper a aula, o conhecimento estava 

chegando, aí eu pensei não vou interromper esse momento só por 
que a gente estava num momento de apreender o conhecimento, 

sentei no chão e comemos gergelim, depois nos levantamos e aí 

                                            
34 Pedaço da rama da mandioca. 

35 Sesamumindicum. 
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fomos dá continuidade, deixei eles à vontade, é o tempo deles. 
(Profa. Liduina, setembro/2015) 

 

1.2.4 Medidas de capacidade 
 

O litro, meio litro, isso foi colocado em prática com o ritual 
de preparo do mocororó36. O líquido era distribuído em vários 
recipientes com capacidades diferentes. Isso aconteceu no momento 
que o restante da equipe de formação da AMIT teria elegido como 
“tema gerador”, “o tempo do mocororó”, como assunto transversal, 
devendo ser adotado também pelos formadores nas demais 
disciplinas (ASSOCIAÇÃO MISSÃO TREMEMBÉ,1997b: 1). 
 

2. Os Potyguara da Aldeia Mundo Novo e a produção do livro de 

referência 
 
2.1 Breves anotações 

 
O livro37 da etnia Potyguara da Aldeia Mundo Novo somente 

foi publicado pela SEDUC no ano 2001, porém os procedimentos 
adotados em sua produção são indispensáveis para conhecer como 
se davam as formações de professores que antecederam aos cursos 
de magistério indígena no Ceará, chamadas de formações 
continuadas, que diferentemente das formações iniciais, não tinha o 
intuito de diplomar os professores como seria feito no Magistério I, 

mas capacitá-los (BRASIL, 1999). 
É preciso salientar que a principal ação das técnicas da 

SEDUC era incentivar os índios a pesquisar a própria “cultura”, 
transformar os professores em pesquisadores era imprescindível 
para coleta de material que comporia o conteúdo dos livros e 

                                            
36 Bebida fermentada do caju (Anacardiumoccidentale), produzida na época da coleta do caju, de 

agosto a novembro. Consumido em grandes quantidades durante a dança do Torém e em festas da 
comunidade. 

37 Cf. Ceará (2001 b).  
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acentuaria os sinais diacríticos (BARTH, 2011) levando-os a 
publicamente se diferenciar dos demais regionais. Essa distinção 

não era tão clara, para a principal agência indigenista nacional, 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Essas ações já estavam 
previstas no projeto “Reafirmando a Cultura do Índio Cearense” de 
1996, escrito por Profa. Dulce da SEDUC e o RCNEI38 (BRASIL, 

1998). 
Profa. Dulce revelou durante a entrevista em janeiro de 

2016, que os agentes da FUNAI no início da política de educação 
escolar indígena no Ceará promovida pela SEDUC, quando das 
primeiras reuniões interinstitucionais em 1996, diziam não haver 
índios no estado, visto que estavam inseridos à sociedade nacional, 
tendo perdido as “características” que os tornavam indígenas. 

Segundo ela, essa declaração foi fundamental para que 
empreendessem ações para reverter essa perspectiva da FUNAI, já 
que o reconhecimento das etnias estava associado a regularização 
fundiária de suas terras. Na sua percepção, dentre as ações mais 
importantes, se destacam: a investigação, registro e publicitação da 
“cultura” dos índios. 

Depois de pronto, o livro serviu como o principal material 
de consulta por professores indígenas da região. A carência de 
materiais didáticos que auxiliassem os professores em suas aulas 
permitiu que investissem na produção do livro. Também a tática que 
as técnicas encontraram para se aproximar, obtendo informações 
sobre os índios e o cotidiano da aldeia, assim como os índios 

conhecerem as técnicas, e a comunidade aprender sobre si mesma, 
integrando a “cultura indígena” a proposta de uma “escola 
diferenciada”. Contribuindo para o “resgate da cultura” e 
fortalecendo a “identidade” do grupo (CEARÁ, 2001b). 

                                            
38 Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 
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Dentre as protagonistas39 desse processo é preciso destacar: 

(1) Profa. Dulce40, indigenista “apaixonada” pela “causa” indígena, a 
única técnica que tinha uma pesquisa prévia sobre a educação 
escolar indígena, incentivadora da produção do livro e também da 
criação da escola; (2) Profa. Mafiza; e (3) Profa. Teka Potyguara41, 
liderança indígena que coordenou o trabalho de pesquisa na 
comunidade, participando ativamente dos procedimentos de campo 
e organização dos dados coletados. Profa. Teka trabalhou treze anos 
no Conselho Indigenista Missionário (CIMI – Amazônia) adquirindo 
experiência com as etnias daquela região (MALFLIET, 2009). 
Também fez parte da “Pastoral Raízes Indígenas”, vinculada a 
Arquidiocese de Crateús, no Ceará, sob o bispado de Dom Fragoso42. 

Profa. Mafiza foi chamada a trabalhar na SEDUC por 

intermédio do Prof. Antenor Naspolini, então Secretário da 

Educação (1995-2002). A secretaria ainda não desenvolvia um 
trabalho sistematizado com a educação escolar indígena, todavia a 
política estadual para educação contemplava as minorias étnicas 
(CEARÁ, 1995). Prof. Naspolini reuniu um grupo, em 1996, para 
sistematizar e desenvolver a política para os índios 
(ALBUQUERQUE, 2016). 

Profa. Mafiza não tinha noção alguma sobre a questão 
indígena, nunca tinha ido a uma área indígena. Para enfrentar essa 
situação, viajou junto com a Profa. Dulce para realizar estudos com 
quatro etnias indígenas43 fora do estado, com intuito de aprenderem 

                                            
39 Acrescento aqui os autores creditados ao livro, com destaque para: Teka Potyguara, Culica José 

Potyguara, Sibáa Arli Potyguara, Emiliana Potyguara, Cidalva Potyguara Adriana Potyguara e Valda 
Potyguara.  

40 Técnica do Núcleo de Desenvolvimento Curricular da SEDUC. Uma das organizadoras do livro. 
Conhecia quase todas as comunidades indígenas, muito próxima dos índios.  

41 Nome de batismo, Teresinha Pereira de Silva. Atual diretora na Escola de Ensino Fundamental e 

Médio Povo Caceteiro. 

42 Antônio Batista Fragoso, primeiro bispo de Crateús (1964 – 1998). Adepto da “Teologia da 

Libertação”. A “Pastoral Raízes Indígenas” contribui para a organização política dos Potyguara e de 
outras etnias indígenas da região. 

43 Etnia Pataxó, em Minas Gerais e as etnias Munduruku, Sateré-Mawe e Mura, no Amazonas. 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 243 
 

com as experiências em curso nas aldeias e assim realizarem as 
formações com os professores indígenas no Ceará. Observaram 

como os índios elaboravam os livros, conversaram com os 
professores dessas etnias e observaram uma série de eventos. 
Falando sobre a importância dessas viagens, Profa. Mafiza diz que 
“Foi uma quebra de paradigma de tudo o que tinha aprendido” 

(outubro/2015). Chegando à conclusão, a partir disso, ser 
indispensável a confecção de livros específicos para cada etnia. De 
início, os livros seriam destinados a formação dos professores 
indígenas, sendo adotados em seguida no ensino do corpo discente 
da escola. 

 
2.2 Os temas, a pesquisa local e as oficinas 

 
O material foi produzido coletivamente e os indígenas 

sugeriam os temas e logo em seguida eram realizadas pesquisas. 
Foram colhidas diversas narrativas, baseadas em memórias dos 
antigos e, através delas, o material foi organizado. O livro inclui 
histórias, costumes, mitos, mistérios da natureza e outros assuntos 
(CEARÁ, 2001b), a seleção ocorreu conforme o grau de relevância e 
significado cultural para a comunidade. 

Os temas explorados pelos indígenas estavam imbricados a 
duas dimensões: (1) Antropológica: cotidiano, plantios sazonais, 
organização política, alimentação, técnicas de parto, caça, curas etc.; 
(2) Arqueológica: a busca de indícios da cultura material de seus 

“ancestrais”, práticas de enterramentos, fragmentos cerâmicos e as 
inúmeras pinturas rupestres encontradas na região. Esse 
levantamento foi feito pela comunidade dialogando com as técnicas 
que davam suporte e orientavam formas de coleta dos materiais que 

seriam utilizados no livro. Profa. Mafiza explicando o processo diz 
que, 

 
À medida que os temas iam aparecendo a gente ia trabalhando com 
os temas que eles iam [sic] escolhendo. Isso, pra eles, era uma 
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educação diferenciada [...]. Eles diziam: nosso tema é terra, aí ia 
ser trabalhada toda uma questão com a terra, depois diziam: nosso 

assunto agora é ervas, aí a gente ia ver tudo sobre ervas. Ia 
montando no mesmo processo. (outubro/2015) 
 

Profa. Mafiza (outubro/2015) disse que o envolvimento e o 
entusiasmo da comunidade foram determinantes para o êxito da 
formação. Para os índios, inscrever em um livro seus saberes, foi a 
maneira que encontraram para fixá-los na medida em que fossem 
sendo ensinados para as novas gerações, fortalecendo a “identidade” 
e “preservando sua cultura”. “Cada um dizia o que era importante 
[...] não era do nosso jeito era do jeito deles” (Profa. Mafiza, 
outubro/2015). 

Além das narrativas, os indígenas sob a coordenação e junto 

a Profa. Teka lançaram mão de desenhos e grafias elaboradas pelos 
Potyguara, pois tinham grande importância pra eles. Foi também 
utilizado amplamente o recurso fotográfico, o livro é bastante 
ilustrado. O acompanhamento da vida do povo era essencial para o 
processo de formação na educação escolar indígena (CEARÁ, 
2001b). Profa. Mafiza relatou que os “conhecimentos” para eles são 
apreendidos no convívio com os mais “antigos”, isso fazia parte da 
sua “tradição cultural” e fundamental na aquisição da “cultura” 

pelas crianças. Abaixo desenhos feitos pelos indígenas que ilustram 
a capa do livro. 
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Figura 1: Capa do livro ilustrada com desenhos dos Potyguara 

Fonte: Ceará, 2001b 
 
Simultânea a investigação, ocorriam oficinas de matemática, 

português, geografia, história etc. Eram pontuais, combinadas com 
antecedência, em datas espaçadas, bastante flexíveis, permitiam que 
os índios entrassem e saíssem na hora que quisessem das aulas. 
Antes de serem realizadas as oficinas, era consultado o Referencial 
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) de 1998, as 
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técnicas tentavam estabelecer uma conexão entre o conhecimento 

dos “não índios” aos dos índios. 
O processo de construção do livro funcionava concomitante 

a formação de professores, era um tipo de formação de via dupla 
para ambos: técnicas e professores indígenas, que aprendiam 
interagindo. Momento de experimentação e descobertas. As técnicas 
foram pondo em prática esses novos referenciais e formas de 
pedagogia com os índios. 

Para encerrar a presente sessão, ficaremos com o sucinto 
relato de Profa. Mafiza: 

 

Foi um processo muito longo. A gente fez formações, a gente levava 
pessoas para dizer como se fazia um livro [sic], o que era 
importante...Foi todo um processo de pesquisa, eles foram 

perguntar aos mais velhos. Nós não tínhamos escolas oficialmente 
indígenas. Só depois foram reconhecidas, os professores não 

tinham nem o ensino fundamental, mas tivemos que contratá-los 
porque era uma exigência. Não era uma formação pronta era uma 
formação que a gente perguntava sempre a eles. (outubro/2015) 

 

Considerações finais 
 
Dada as inúmeras experiências ocorridas no Ceará, nos 

debruçamos em apenas duas delas. Versões que são contadas por 
formadores (as) que afirmam terem aprendido sobre educação 
escolar indígena em interação com os próprios índio sem visitas as 

comunidades, dialogando com lideranças e professores (as) 
indígenas, na criação de estratégias de aprendizado e pesquisa. 
Foram auxiliadas por diversos agentes indigenistas a quem 
chamavam comumente de “especialistas”. 

As ações das técnicas da SEDUC tinham como referência 
principalmente pressupostos regidos por atos administrativos e 
uma série de marcos legais publicados no período em que atuaram. 
Em parte, eram incorporados e aplicados aos índios. Fazendo usos 
específicos deles, com a intenção de burlar as limitações 
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administrativas que enfrentavam, constituíram uma rede 
colaborativa, contando com a consultoria de “especialistas”, que 

traziam em seus modos de ver, “novas ideias”, para não dizer 
“velhas ideias” de administrar as escolas indígenas. Já a profa. 
Liduina afirmou que sua prática pedagógica estava assentada no 
ensino da educação infantil, fundamentalmente empírica, sendo 

testadas nas operações concretas como se estivesse ensinando 
crianças.  

Assim foi apresentado um panorama ameno com o intuito 
de alargar as informações sobre esse período em colaboração com 
os interlocutores, já que essas experiências têm sido negligenciadas 
por pesquisadores da educação escolar indígena no Ceará. Parecem 
se interessar mais pelos processos formais - institucionais - 

normativos, que ocorreram posteriormente ou mesmo omitem 
processos por estarem implicados neles não apenas como 
pesquisadores, mas como agentes indigenistas totalmente imersos 
em disputas ideológicas com outros agentes. 

São duas linhas de ação indigenista: (1) AMIT- A influência 
de segmentos missionários religiosos nos Tremembé: católicos, 
metodistas etc. e as experimentações pedagógicas com a 
matemática; e (2) SEDUC – Técnicas que precisavam saber quem 
eram os índios do Ceará, para implementarem políticas de educação 
escolar indígena e sobretudo produzir conhecimento sobre eles. 

Elas nos dão pistas genealógicas preciosas, de visões de 
mundo, estratégias de ensino, práticas de pesquisas, militância 

política e docência incorporadas por professores indígenas e seus 
protagonismos. É preciso reconhecer que não foi realizada uma 
análise detalhada e nem um exame profundo às informações que o 
pesquisador conseguiu reunir. Entretanto, o trabalho investigativo 

é sempre algo inconcluso, não se entregando a sentenças 
inexoráveis, implicando em contrariar qualquer discurso cujas bases 
estejam assentadas em misoneísmos. 

Portanto, como um humilde adepto do devir e discípulo de 
Heidegger (1999), procuro mirar a permanente mudança, perceber 
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o deslocamento de sentidos através do tempo, compreendendo por 

meio do diálogo, o que os interlocutores comunicam, no instante 
único de uma entrevista ou depoimento. Os discursos devem ser 
compreendidos de acordo com os contextos onde são produzidos, 
identificando seus usos e finalidades num determinado momento. 
Esse assunto não se esgota aqui, pelo contrário, é indispensável 
prosseguir na pesquisa, deixando aberto para que outros 
investigadores possam contribuir e ampliar o modesto recorte 
exposto, fornecendo diferentes perspectivas e problemáticas sobre o 
assunto. 
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Tambores de Safo: artivismo, performance 

como método e expressão etnográfica e outras 
iguarias 

 

Bartira Dias de Albuquerque1 
 

Introdução 

 
Esta investigação é baseada em pesquisa de doutorado sobre 

um grupo musical feminista, chamado Tambores de Safo, formado 
em 2010, na cidade de Fortaleza. Busca as contribuições que o seu 
ativismo oferece para as práticas educativas relativas às questões de 
Raça, Gênero e Classe que se fazem fora das instituições escolares, 
através de seu ativismo artístico e político (artivismo) e de suas 
performances musicais, nas quais se possibilita compreender um 
feminismo negro e periférico. 

Dividirei este artigo em três momentos: no primeiro, 
apresentarei o grupo e meu interesse pelo tema, fazendo as análises 

do método utilizado através da exposição de alguns estudos 
etnográficos, delimitando o contexto em que vive o grupo estudado, 
meu adentramento na pesquisa e trazendo à tona pequenas 
narrativas etnobiográficas, nas quais trato a etnografia como 
expressão performática e narro a corporeidade e performatividade 

                                            
1 Bartira Dias de Albuquerque é mestra em Educação e doutoranda em Educação pela Universidade 

Federal do Ceará. Este capítulo é fruto da pesquisa de doutorado, em andamento, orientada pelo 
professor Alcides Gussi. Agradeço as contribuições advindas do Grupo de Pesquisa Antropologia da 

Educação Superior, Políticas Públicas Educacionais e Escola, em especial os comentários de Bernadete 

Beserra, que auxiliaram no aprimoramento deste capítulo.  
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dos corpos do coletivo de arte ativista Tambores de Safo, suas 

identificações de gênero e construções performativas com a quais 
afirmam suas lutas políticas e assumem seus corpos, nutridos de 
resistência aos processos normativos delineados por uma sociedade 
que se apoia na branquitude (SCHUCMAN, 2012). No segundo 
momento, marcarei as análises sobre performance, tanto aquelas 
feitas por Turner (1974) e Schechner (2006), as quais abrangem o 
ritual na performance, respectivamente para os estudos 
antropológicos e de teatro, bem como outras, feitas por outrxs 
autorxs como Eleonora Fabião (2008), que investiga o tema dentro 
das ações artísticas, e Judith Butler (2010), que pensa gênero como 
ato performativo, processo ritual que perpassa a construção binária 
de gênero até sua desconstrução dentro do pós-estruturalismo e das 

teorias queers e cuirs2. Por último, trago a discussão teórica que 

expõe questões partilhadas pelo grupo pesquisado, como, por 
exemplo, suas discussões sobre Gênero, Raça e Classe e as maneiras 
pelas quais estes discursos se estabelecem através da performance. 
Chego, assim, na análise da performance como método de pesquisa, 
seja dentro das artes, seja da antropologia, seja na educação. Desta 
forma, proponho pensar acerca da relevância do método no 
contexto da pesquisa, fato este que adensa discussões relativas às 
práticas das diferenças. 

Penso a relação corpo e ritual, como se verá adiante, a partir 
de ações políticas que podem sugerir maneiras outras de se pensar 

o corpo e exercê-lo, em atividades que, a priori, não têm a intenção 
de uma prática de ensino, mas que, na provocação estabelecida pela 
performance, transforma o corpo-sujeitx-outrx em corpo-ação-

                                            
2 O termo cuir se dá para contextualizar gênero na América Latina. Nesta, têm surgido correntes que 
vêm questionando a coerência da teoria queer pensada pelos Estados Unidos e países europeus, que 

acabam por produzir mecanismos normalizadores, impondo a expressão queer sem levar em 

consideração o contexto presente e histórico dos países latino-americanos e demais, que sofreram e 

sofrem processos de colonização e neocolonização. As teorias e práticas que rompem com as 
binaridades também abrem a discussão sobre colonização, buscando novos diálogos, circuitos e 

articulações entre a academia e outrxs sujeitxs. Alguns se opõem a identidade genérica e não como 

experiência em trânsito. Cf. Pelúcio (2012). 
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pensamento, fazendo-se capazes de educar sem que estejam 
necessariamente fechadas nos muros de instituições escolares. 

 
1. Tambores de Safo: performances e resistências periféricas 

 
Safo de Lesbos, com liras e prendas, 

De olhos negros e fina elegância, 
Num manto envolve de brumas e lendas 

Sua vida e seus amores sem jactância. 
Em contraponto à poesia épica, 
Da lírica linguagem fez seu canto. 

Sublime e sedutora a verve erótica 
Atraiu suas paixões e desencanto. 
Sofreu exílio, amargou insulto. 

Dos sábios mereceu toda atenção, 
“A bela” de Sócrates é o tributo. 

“Décima musa” é o preito de Platão. 
Seu pecado foi amar com alegria 
Suas alunas de dança e poesia. 

 
(Benditas e guerreiras: Desafio das Virtudes.  
Manoel Dias da Fonseca. Sonetos. Audifax Rios/Ilustrações) 

 
Outros nomes também pensados pelo grupo para si foram 

Sapatuque, Batuque Lésbico, dentre muitos em seu início. Entretanto, 
boa parte das meninas achou mais adequado o nome que é dado hoje 
para o grupo, mesmo com suas contradições. E, atualmente, é difícil 

modificá-lo, já que se tornaram conhecidas por Tambores de Safo. 
Houve muitas transformações desde a formação do grupo. As 

performances e expressões de gênero do coletivo também mudaram. 
Novos instrumentos, danças e ritmos foram apresentados ao grupo, e 
muitas de suas participantes saíram e outras novas entraram. E o que 
antes era um movimento de mulheres lésbicas, bissexuais e até 

heterossexuais, hoje é um grupo de sapatonas, pansexuais, bissexuais 
e transexuais, com identidades e orientações sexuais diferentes do que 
fora tido a princípio. O que antes começou com quatro mulheres, e já 
teve mais, hoje conta com nove. Mas a finalidade permanece a mesma: 
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aprender a tocar e, deste modo, fazer intervenção política através da 

arte, trazendo seus gestos e performatividades à tona contra as 
opressões de gênero.  

O compromisso político, unido ao desempenho artístico, dá ao 
grupo seu modo de intervir, que se faz com o artivismo. As Tambores 
de Safo nasceram em 2010, na cidade de Fortaleza. Suas integrantes 
têm, desde o início da formação, uma idade delimitada, entre 24 a 36 
anos, e suas atividades artísticas e políticas se dão através da música, 
do corpo e de suas performances. Além de se apresentarem em 
espetáculos e manifestações, fazem palestras, participam de 
conferências, encontros e oficinas. 

Desde a primeira apresentação pública, na XI Parada pela 
Diversidade3, passaram a receber vários convites para participar de 

atividades políticas e artísticas. Assim, os encontros e ensaios 

tornaram-se mais frequentes, trazendo novas estratégias artísticas 
para se manifestarem politicamente. No ano de 2011, durante uma 
reunião que aconteceu no mês de janeiro, na Praia do Pacheco (Caucaia, 
Ceará), para planejamento das atividades, o grupo passou a definir um 
repertório, no qual foram incluindo novos ritmos, começando pelo 
Maracatu4, que fazer parte da tradição da cultura cearense. Além de um 
novo repertório, houve a necessidade de colocar coreografias e poesias, 
para tratarem dos corpos com suas expressividades negras e suas 
questões étnicas e raciais. Assim, se fazia uma conexão entre corpos, 
ritmos e instrumentos musicais. 

Os ensaios, inicialmente, se deram de forma aberta, na Praça 
da Gentilândia e no Estoril5, na cidade de Fortaleza. Lá, chamavam 

                                            
3 A parada gay acontece desde a década de 1970, e, em Fortaleza, desde os anos 2000. É uma série de 

eventos que exigem respeito ao povo LGBT, pedindo por ações afirmativas e lutas por igualdade e 

reconhecimento das diferenças sexuais. 

4 O Maracatu é um ritmo musical, dança e ritual afrodescendente. Para saber mais sobre o assunto, 

veja a descrição no site http://maracatu.org.br/o-maracatu/breve-historia/.   

5 A Praça da Gentilândia fica no Bairro Benfica, em Fortaleza, espaço onde situa boa parte das 

faculdades da Universidade Federal do Ceará (UFC) e é um ponto de encontro do meio intelectual e 
boêmio da capital cearense. O Estoril é um espaço também de boemia, que se situa na Praia de 

Iracema, em Fortaleza. Para saber mais destes espaços, ver 

http://maracatu.org.br/o-maracatu/breve-historia/


Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 257 
 

bastante atenção e muitas mulheres passavam a querer participar, por 
terem no grupo certa identificação com a causa que defendiam. Neste 

período ainda não se conhecia as Tambores de Safo, mas sei que 
algumas meninas ingressaram no coletivo através desses encontros. O 
ensaio também era uma maneira de agir politicamente. 

Houve a necessidade de se ter um espaço para ensaiar, para 

poder se ouvirem melhor e conservarem seus instrumentos e histórias. 
O primeiro espaço foi uma casa na Avenida Imperador, no centro da 
capital cearense. Desta maneira foram se constituindo enquanto 
coletivo e grupo de batuqueiras, que até hoje se fortalecem, tanto com 
suas apresentações quanto com suas questões, que são trabalhadas de 
diversas maneiras em reuniões, intervenções, processos de criações, 
projetos etc. 

Ao perguntar para algumas integrantes do grupo de onde 
vinha seu nome, falaram que vinha de um primeiro registro da 
literatura grega em que se mostrava o amor homoafetivo entre 
mulheres. Safo era uma poetisa nascida na Ilha de Lesbos, na Grécia 
Antiga, em cerca de 630 a.C., e era membro da aristocracia. Há indícios 
de que fazia cultos à deusa Afrodite com outras mulheres e que, ao 
fundar uma escola apenas para mulheres, se envolvia amorosamente 
com suas alunas6. Algumas meninas do coletivo de batuqueiras 
sentem-se, porém, insatisfeitas com o nome dado ao grupo, já que não 
identificam em Safo a presença de mulheres negras periféricas, por se 
tratar de um contexto ligado às mulheres brancas aristocratas. Mas 
aceitam o nome, já que se tornaram conhecidas, desde 2010, por 

Tambores de Safo, e que, embora Safo se trate de uma mulher ocidental 
e pertencente a aristocracia, o elemento tambores, antecedido a Safo, 
traz o negro periférico, que identifica o grupo musical. 

Muitas das integrantes iniciais do coletivo participavam da 

Parada do Orgulho Gay, mas não se sentiam representadas por este 

                                            
http://www.somosvos.com.br/patrimonios-historicos-estoril/ e 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A2ndia.  

6 Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Safo 

http://www.somosvos.com.br/patrimonios-historicos-estoril/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gentil%E2%80%9Andia
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movimento, já que, segundo uma das integrantes do grupo em 

entrevista, “as vozes de mulheres sapatonas eram silenciadas no 
tumulto do trio elétrico e da festa da diversidade sexual, centrada mais 
em questões vivenciadas por homens gays e travestis”. Faço uso 
constante da palavra sapatão (sapatona) e seus derivados no texto, já 
que muitas mulheres das Tambores de Safo preferem esta palavra a 
lésbica, que, segundo algumas integrantes, é uma espécie de 
higienização, de buscar tornar as relações entre mulheres algo limpo, 
bonito e aceitável esteticamente e, no entanto, elas não se sentem 
representadas por mulheres brancas, magras, de beleza ocidental e 
fazem questão de assumir aquilo que a sociedade patriarcal abole, 
ridiculariza, já que o que elas buscam é a liberdade e o respeito. Então 
optam por provocar esta estetização do termo. Elas querem questionar 

aquilo que para a sociedade é feio e mostrar o quanto elas são mais que 

isso, o quanto a ridicularização do outro vira transformação em seus 
corpos e negação e confrontação, ainda mais forte, à sociedade 
machista. Algumas preferem fazer uso do termo sapatona, por se 
referir ao sexo feminino. 

Na XI Parada pela Diversidade, iniciaram suas atividades 
buscando chamar atenção por suas lutas sem trio elétrico, apenas com 
vocais, cantando palavras de ordem e usando três instrumentos 
rítmicos (caixa de guerra, alfaia e repique)7 ao ritmo do baião8. Com 

                                            
7 São instrumentos de percussão. A caixa de guerra é um instrumento de percussão melódico, com 

um tipo de tambor bimembranofone, tem formato cilíndríco de pequena seção, com duas peles 

fixadas e tensionadas através de aros metálicos e uma esteira de metal por baixo destes que vibra 

através da ressonância produzida sempre que a pele superior é percutida, produzindo um som 

repicado, característico das marchas militares. A alfaia, vem de utensílio, enfeite, tipo de nó que era 
feito por alfaiates. É um instrumento musical membrafonico, formado de membrana, aro e cordas 

de afinação. Se percute com duas baquetas e geralmente x condutor/a fica de pé. É um instrumento 

bastante pesado, o que dificulta dançar com ele. Sua origem é controversa, há quem diga que é de 
origem europeia e outrxs que é de origem africana. Mas nas palavras de Quartzo Rosa, uma das 

integrantes das Tambores de Safo: “As coisas que vêm do negro, geralmente são pouco investigadas 

e pouco quer se saber sobre sua origem”. Quanto ao repique, é um tambor pequeno com peles em 
ambos os lados; tocado com uma baqueta em uma das mãos, enquanto a outra mão toca diretamente 

sobre a pele. Criado pelas escolas de samba para “repinicar” um som mais agudo. 

8 O baião é um gênero de música e dança popular da região Nordeste do Brasil, derivado de um tipo 

de lundu (dança e canto de origem africana introduzido no Brasil, provavelmente por escravos 
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isso, procurou-se “Difundir o pensamento feminista, bem como 
divulgar a cultura afro-brasileira e LGBT” (PORTFÓLIO DO GRUPO, 

2010, p. 5). A manifestação do grupo não tinha ainda figurino ou 
repertório definido, nem coreografia. Mas já havia inúmeras 
inquietações que uniam aquelas meninas. 

Essas inquietações formaram o grupo politicamente desde 

que resolveram usar a música, os tambores, e seus ritmos, que 
foram visibilizadas em suas performances e performatividades de 
gênero, já que, para Butler (2007), o gênero é uma expressão 
cultural apoiado em um discurso que mantém uma ordem dada pela 
repetição de atos, gestos e signos, reforçando a construção de corpos 
masculinos e femininos pautados numa existência biológica que 
normatiza, afirma e limita os corpos. Assim, passando a biologia 

para o campo social, a autora subverte a ordem compulsória dada 
ao gênero, observando o mesmo dentro de gestos e atos 
performáticos capazes de desconstruir a realidade normativa sobre 
seus corpos. O problema do gênero coage naquilo que se pensa como 
essência e no que é traduzido como construção social e que se saúda 
como performance corporal para trazer ao mundo um corpo ativo, 
que existe, resiste e reside no espaço em que se apropria e faz pensá-
lo como identidade, que transita nas diferenças. É, como coloca 
Butler (2003), algo que se estabelece conforme a situação. 

As Tambores de Safo estabelecem suas expressões de gênero 
afirmando os destemperos e inclinações negativas que a sociedade 
normatizante atribui a elas. Sapatona deixa de ser um xingamento 

ou um termo depreciativo e passa a elemento forte e engrandecedor 
em suas condutas performáticas. A sapatona é aquela mulher livre, 
que não precisa do homem para sentir prazer e, muito menos, ser 
no mundo. Os tambores, os ritmos, as poesias, as performances vão 

fortalecendo o modo de ser sapatona, despertando desejos e práticas 
que levam a novos discursos, trazendo outros efeitos ao que era 

                                            
advindos da Angola). Tem se tornado popular na década de 1940, através do músico Luís Gonzaga e 

de Humberto Teixeira. 
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execrável num mundo normatizado. A estratégia de seus corpos 

para se fortalecerem enquanto sujeitxs é assumir uma outra 
linguagem, que questiona o que é dado como acabado na sociedade 
totalizante, é o corpo vilão, um corpo não submetido à linguagem 
dominante:  

 

“Ela vai casar contigo 
Ter família, ter um lar 
Mas quando gozar com as sapa 

Ela vai te abandonar. 
Carinho, carinho a gente tem e é na digital também 
é na digital meu bem...” 

 
(Lila M.Y, Carla Muniz, Eutália Conti) 

 

Pensar o gênero e a raça não elimina o campo das diferenças. 
Estes conceitos ampliam a reflexão sobre as questões de classe. Esta 
compreensão anda lado a lado com a resistência daquele grupo de 
batuqueiras, seja em suas músicas, danças, batuques e performances 
ou em seus corpos, quando inventam barulhos que inquietam os 
ouvidos umedecidos tanto das classes mais baixas quanto das classes 
branqueadas mais abastadas. Assim as performatividades dos 
corpos têm muito a dizer sobre branquitude e heteronormatividade. 
Daquilo que é ideal e norma, e nunca natural, e que foi construído 
desde a colonização dos nossos povos indígenas e da dominação dos 
negros em espaços escravocratas, reduzindo todo o conteúdo 

cultural dessas etnias aos padrões de comportamentos advindos de 
uma sociedade patriarcal. A colonização equivale à 
heterossexualização. O que em algumas etnias indígenas era visto 
como two-spirit, ou tinha seus potenciais xamânicos, para os 
cristãos e colonizadores se tratava de uma depravação sexual. O foco 
das etnias indígenas estava no papel espiritual da pessoa e não em 

suas práticas sexuais. 
Em algumas entrevistas e participação de reuniões e shows 

das Tambores de Safo, percebi que a entrada para participar do 
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grupo se dava através do reconhecimento e da afirmação das 
bandeiras que as batuqueiras levantavam: resistência feminista 

lésbica, negra e periférica. Já houve mulheres heterossexuais e 
brancas no grupo, mas todas eram de origem periférica, tanto de 
Fortaleza como do interior do Ceará e também de São Paulo. 
Atualmente, não há mais nenhuma mulher heterossexual, sendo 

que uma das entrevistadas passou a se relacionar com mulheres e 
se pensar lésbica depois que entrou no grupo. Outras, que eram 
bissexuais, também passaram a se dizerem apenas sapatonas. E, 
assim, o grupo vai criando sua identidade, à medida que intensifica 
as relações de cada componente com ele. 

Algumas das meninas passaram a se reconhecerem como 
negras também após sua imersão no grupo, já que no Estado do 

Ceará, a percepção da raça não é tão evidente, devido a seu passado 
histórico9. É muito confuso para algumas mulheres do grupo se 
colocarem como negras, mas ainda mais confuso se pensarem 
enquanto brancas, quando são advindas da periferia e têm uma pele 
morena. Segundo uma das integrantes do grupo, “Eu me percebo 
como mulher negra, de pele mais clara, mas eu não sou mulher 
branca e eu percebo isso… eu passei a me perceber quando outras 
mulheres negras começaram a me chamar de mulher negra e eu 
comecei a entender… ah, eu não sou uma mulher, sei lá… sempre 
tive consciência de que não era branca, até por conta da minha irmã 
que é branca… minha mãe é uma negra clara, o meu pai é branco, 
meus dois avôs são negros, minhas duas avós são brancas…”. Outras 

meninas me falaram sobre estudos em torno de um novo conceito, 
que se chama colorismo (Cf. DJOKIC, 2015). 

                                            
9 O Ceará foi o primeiro Estado do país a abolir a Escravidão, em Redenção no ano de 1883. Isto gera 

inúmeras teorias em torno da negritude do Ceará, que por muito tempo foi ignorada, tendo parte 
dos negros e negras locais vendo-se como pardas ou brancas, devido a um racismo estrutural, ou ao 

fenótipo daqui, de um negro de cabelos lisos e feições indígenas. Mas em 2010, segundo dados do 

IBGE, aumentou o índice de pessoas que se reconheciam como negras no Estado cearense… Cf. Ratts 
(1998). 
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Conheci o grupo em 2012, na Marcha das Vadias10 em 

Fortaleza, a maioria das mulheres ali inseridas eram negras e 
estavam sem blusa, com os peitos de fora, tocando seus tambores 
com indignação e revolta, e agitando a marcha com seus batuques, 
músicas e gritos de protestos, como “beijo homem, beijo mulher, 
tenho direito de beijar quem eu quiser!”, ou ainda um funk, como 
“se o corpo, se o corpo, se o corpo é da mulher, ela dá pra quem 
quiser, inclusive pra outra mulher”. Carregavam e tocavam 
instrumentos pesados, como alfaias e atabaques11, instrumentos 
mais utilizados por homens. Sem nenhum pudor, cantavam músicas 
que denunciavam a opressão que mulheres sofriam nos ritmos de 
baião, afoxé, samba e também o funk. Assim se colocavam, como 
quem fosse para uma guerra, atacar e impedir todo o machismo 

existente, em posição de subversão, de poder diante da negação do 

sistema patriarcal. Em seus ataques musicais, as performances do 
grupo não deixam ninguém sem um mínimo de inquietação. Até 
então, em todas as ações políticas de que fiz parte, nunca havia visto 
tanta mulher ativista puxando uma marcha com tanta autonomia. 
Chegava a revoltar alguns homens presentes, que sentiam seus 
privilégios ameaçados, ao mesmo tempo em que instigava poder às 
mulheres, permitindo-lhes rir, berrar e dançar com suas 
indignações. 

                                            
10 A Marcha das Vadias é um protesto político que acontece desde 2011. Surge no Canadá devido a 

maneira com que a polícia se colocou diante de situações de violência machista, pedindo para que as 

mulheres evitassem o estupro deixando de se vestirem como vadias. Desde então acontece este ato 

anualmente no Brasil. 

11 São instrumentos de percussão. A alfaia vem de utensílio, enfeite, tipo de nó que era feito por 

alfaiates. É um instrumento musical membrafonico, formado de membrana, aro e cordas de afinação. 

Se percute com duas baquetas e geralmente x condutor/a fica de pé. É um instrumento bastante 
pesado, o que dificulta dançar com ele. Sua origem é controvérsa, há quem diga que é de origem 

europeia e outrxs que digam que é de origem africana. Mas nas palavras de uma das integrantes das 

Tambores de Safo “ As coisas que vem do negro, geralmente são pouco investigadas e pouco quer se 
saber sobre sua origem”. O atabaque é de origem afro-brasileiro. O nome tem origem do termo árabe 

“al-tabaq”, que quer dizer prato. Constitui-se de um tambor cilíndrico ou ligeiramente cônico, com 

uma das bocas cobertas de couro de boi, de bode ou de veado. Pode ser tocado com as mãos ou ainda 
com baquetas, ou com os dois simultaneamente. 
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Depois deste ano passei a conhecer melhor algumas 
integrantes do coletivo, já que, como artista performática e ativista 

política, fiz parte de uma série de movimentos em que as meninas 
do grupo de batuqueiras se encontravam, além dos lugares que 
frequentávamos em comum. Mas o interesse em estudar o grupo 
me veio apenas em 2015, depois de ter participado de algumas 

vivências coletivas com as Tambores de Safo, como a REAL 
Feminista (Residência Artivista Libertária Feminista)12, em 2014, na 
inauguração da casa feminista Nazaré Flor13, em Fortaleza. Também 
na luta antiBRICS14, em 2015. Nestes encontros, dormindo nos 
mesmos espaços, participando dos mesmos eventos e lutas, e até 
performando juntas, consegui ampliar meu conhecimento sobre o 
feminismo e as questões de privilégios que, até então, não percebia 

em mim, com minha brancura de mulher branca de classe média. 

                                            
12 A Residência Artivista Libertária Feminista (REAL Feminista) é um espaço de articulação entre 

mulheres artistas que se encontram para a reflexão coletiva, a troca de experiências, o intercâmbio 
de conhecimentos e artes e para a criação e formação livres, unindo diferentes estratégias artísticas, 

estéticas ou simbólicas e variadas linguagens – o teatro, a música, o vídeo, a fotografia, a poesia, a 

performance, o grafite e outras intervenções artísticas – que expressem a luta feminista antirracista, 
anticapitalista e antilesbofóbica. A REAL Feminista é uma iniciativa dentro do projeto Universidade 

Livre Feminista - uma rede de formação feminista em construção (ver mais em 

www.feminismo.org.br).  

13 A casa feminista Nazaré Flor se situava na rua Assunção, 972, lugar onde diversos coletivos 

feministas se encontravam e se organizavam. A casa era cuidada pelo grupo Tambores de Safo, lá era 

ponto de encontro e de ensaios do coletivo estudado. “A Casa Feminista Nazaré Flor era a sede do 
Fórum Cearense de Mulheres (FCM), Instituto Negra do Ceará (INEGRA) e o grupo Tambores de 

Safo. Foi fechada devido a falta de recursos financeiros, um reflexo da crise econômica nacional.  O 

nome Nazaré Flor, era uma homenagem a esta feminista, trabalhadora rural, poetisa cantadora de 
prosas, rimas e versos; cearense do município de Itapipoca, do Assentamento Maceió, que 

transformou o cotidiano da mulher do campo em poesia. Nazaré Flor ou Nazaré de Souza, iniciou a 

sua luta em defesa dos direitos das mulheres do campo nas Comunidades Eclesiais de Base e no 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Mas foi com a poesia que ela transmitiu ao mundo o 

seu desejo de transformar a sua realidade, onde homens e mulheres caminhassem juntos por um 

desenvolvimento mais sustentável.” tirado da página https://www.facebook.com/pg/Casa-
Feminista-Nazar%C3%A9-Flor-1600671863533498/about/?ref=page_internal  

14 Movimento de Resistência que se opõe às investidas econômicas do BRICS, união dos países Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul que visam o desenvolvimento econômico sem respeitar as 
diferenças culturais, visando somente o lucro para com as empresas, corporações e multinacionais. 

Em 2014 houve a reunião destes países na cidade de Fortaleza e muitas resistências de movimentos 

sociais em decorrência deste encontro. 

http://www.feminismo.org.br/
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Iniciei a pesquisa com o objetivo de analisar a força da 

performance das identidades, que vorazmente o grupo pesquisado 
mostra em suas ações. Portanto, parto para o segundo momento do 
artigo, em que delineio as preocupações centrais das Tambores de 
Safo, apresentadas em suas performatividades através da música e 
corpos de ataque, que deslocam o pensamento acadêmico para as 
ruas, em ações que compreendem o lugar das diferenças na 
afirmação da construção de uma identidade negada pelo sistema.  

 
2. Temas de afetação das Tambores de Safo e seus modos de 
produção performática 

 
Há muito tenho me interessado pelo tema da mulher negra, 

traçando singularidades que abraçam questões de Classe, Gênero e 

Raça. Tais temáticas afetam todo processo educacional transmitido 
desde a escola, despertando um saber decolonizante, que 
desconstrói e/ou destrói a segmentaridade de um aprendizado 
linear em torno da construção social que nos é imposta. Desde 
quando tais temáticas foram a mim apresentadas – primeiro como 
fator para se repensar os movimentos sociais dos quais fazia parte, 
depois como transformação da própria vida, indo para além da 
desconstrução de valores e teorias, possibilitando-me destruir certos 
privilégios e saberes15 e trazendo-me novas construções –, percebi a 
necessidade de escrever e pesquisar sobre a maneira como as 

Tambores de Safo desenvolvem, por meio da música, de suas 

                                            
15 Pensar a desconstrução do conhecimento nos leva ao entendimento que elementos como Raça, 
Gênero e Classe são construções sociais e não fatores essencializantes; nisso somos levadxs a uma 

pesquisa mais aprofundada historicamente para entender como estes processos constroem seus e 

suas sujeitxs. Por meio disso, em uma pesquisa tal como na vida, não devemos limitar o saber 
científico apenas na desconstrução de saberes, mas destruir a maneira como a ciência se organiza e 

produz seu saber com interesses que levam a reproduzi-la com os interesses centrados de uma Classe, 

de um Gênero e de uma Raça específica. É necessário que o conhecimento seja levado para além de 

seus limites, fazendo emergir aquilo que está oculto. Maneiras de elaborar novos saberes, é adentrar 
em outras culturas que coloquem em questão aquilo que é normatizante no sistema científico vigente. 

E pensar estas outras culturas não quer dizer falar e/ou opinar pelx outrx, ou mesmo dar voz ao 

outrx, mas, sobretudo, identificar nossas limitações e privilégios dentro de uma pesquisa científica. 
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performances de gênero e sexualidades, modos de vida que resistem 
às construções sociais estabelecidas pelo Capital. 

Pesquisar sobre mulher negra no Brasil é também abordar 
questões de classe, fazendo com que o feminismo também se 
repense, já que há situações pelas quais apenas mulheres negras 
passam, devido ao racismo estrutural, que, além da cor, abrange 

processos históricos, para os quais não houve meios de reparação à 
população periférica brasileira desde a Escravidão. Mas não posso 
desenvolver esta pesquisa aceitando que x outrx fique na posição dx 
outrx e eu numa postura normatizante, herdada através da cor. 
Portanto, saliento que me insiro na pesquisa, questionando a 
brancura e a branquitude. Exponho, assim, etnograficamente, 
minha vivência com o grupo, trabalhando a performance também 

como método e escrita, para expressar o momento em que as 
Tambores de Safo me deslocaram dos meus privilégios e passaram 
a me afetar. Esta produção através da performance e da etnografia 
performática traz para si uma análise do cuidado com o corpo, do 
autocuidado e do cuidado com x outrx. 

Hoje, o grupo tem sete anos de existência e se sustenta em 
projetos de editais ligados as causas feministas e de raça, como o 
fundo ELAS16, e também se apoia com coletivos como o INEGRA 
(Instituto da Mulher Negra do Ceará)17, os movimentos da AMB 
(Articulação das Mulheres Brasileiras)18 e alguns grupos e 
indivíduos que compuseram a Casa Feminista Nazaré Flor.  

As Tambores de Safo têm uma formação densa e nômade. 

Muitas das integrantes iniciais já não compõem o grupo, embora 
ainda haja meninas que estão no grupo desde o início e sempre 
ganhem novas forças depois de seus rituais de formação. É um 
grupo aberto à entrada de novas mulheres, no entanto, só entra 

                                            
16 O único fundo de investimento social independente destinado às mulheres no Brasil com intuito de 
promover e fortalecer o protagonismo, a liderança e os direitos das mulheres, mobilizando e 

investindo recursos em suas iniciativas. Para saber mais, ver http://www.fundosocialelas.org/ 

17 Ver em https://inegrace.wordpress.com/about/ 

18 Ver mais em http://articulacaodemulheres.org.br/tag/marcha-das-mulheres-negras/ 
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quem passa pelas oficinas de percussão e de construção de tambores 

e também quem se compromete politicamente com as lutas do 
grupo. 

A própria oficina é um processo de “seleção”, que ocorre 
com uma duração de aproximadamente dois meses, geralmente nos 
fins de semana, e, em seguida, vai trabalhando o grupo em ensaios, 
até apresentarem suas novas componentes em shows de términos 
de oficinas. As participantes aprendem a tocar todos os 
instrumentos de forma ainda limitada, pelo tempo de aprendizado, 
mas bem intensa na entrega com o que buscam aprender. E, desta 
forma, as novas integrantes vão conhecendo aquele instrumento 
com o qual mais se identificam, desenvolvendo suas habilidades e 
suas performances na maneira de lidar com o instrumento, com o 

próprio corpo diante do grupo, das novas amizades que vão se 

formando, e dos públicos diante dos quais se apresentam. Outros 
momentos, festas e mesas de bar, os encontros das meninas que 
querem participar do coletivo com as que já fazem parte vão tirando 
as barreiras da timidez e fortalecendo os laços de confiança. 

Fui para muitos eventos das Tambores de Safo, mas irei 
destacar, aqui, dois momentos que me chamaram mais a atenção, 
tanto pelo lugar de ação como também por algumas inibições que 
passaram enquanto tocavam tambores.  

Em 11 de junho de 2016, houve um evento, denominado 
“Primeiro Ijexá pela Democracia”19. Foi um convite dado por um 

terreiro de Candomblé, o Ile Asé Omo Tifé, situado na cidade de 
Fortaleza, em um bairro de periferia, chamado Jangurussu. Este 
evento pretendia fazer uma reflexão em torno do golpe contra a 
Democracia20, que vivenciamos naquele ano e sobre problemas de 

                                            
19 O termo ijexá é ligado a uma nação africana, formada pelos escravizados vindos de Ilesa na Nigéria, 
concentrada nas religiões Batuque e Candomblé.  

20 Processo vinculado ao impeachment da ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff e às violências que 
as religiões de matriz africana estavam sofrendo por evangélicos e pela intolerância religiosa. Ver 

endereço eletrônico 
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intolerância religiosa simultâneo ao golpe21. Neste dia, muitos 
grupos foram convidados para refletir sobre os retrocessos políticos 

que o país estava vivenciando, e nos quais a população negra e de 
periferia seria a parte mais atingida. Deste modo, as Tambores de 
Safo foram convidadas para participar e tocar no evento. 

Quando chegamos, já era um pouco tarde, oito horas da 

noite (e o evento havia começado pela manhã). As Tambores de Safo 
estavam marcadas para tocar aproximadamente às 19 horas. Para 
minha sorte, elas ainda não haviam iniciado. Esperamos um pouco 
até que começassem. Fui com uma amiga e nossxs filhxs, três 
crianças. Todxs já estavam bastante cansadxs e, ao mesmo tempo 
que eu observava o espaço que o grupo ia tocar, também tinha que 
observar o movimento das crianças. Para aquele evento, a polícia de 

trânsito da Cidade, a AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e 
Cidadania), havia liberado a rua Francisco Lima e Silva, onde o 
terreiro se situava. Havia barracas de Acarajé e outras guloseimas 
de origem africana, brasileira e indígena. Tinha um bar aberto na 
frente do terreiro, uma bodega e muita gente reunida, muitas 
pessoas vestidas de branco, inclusive as meninas das Tambores de 
Safo, que ali estavam presentes22. 

Quando começaram a tocar, era quase nove da noite e 
abriram a apresentação com um samba, muito bonito. Nos ensaios, 
via, muitas vezes, as dificuldades que elas tinham ao introduzir esta 
música, chamada de “Uialá Mulher”, pois as vozes das duas 

                                            
https://www20.opovo.com.br/app/politica/2016/07/05/noticiaspoliticas,3632203/casa-de-
candomble-promove-lavagem-das-escadarias-da-al-ce.shtml  

21 Houve casos no Brasil de meninas adolescentes serem agredidas nas ruas, apedrejadas por estarem 
vestidas com roupas pertencentes as suas religiões de origem africana.  

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-16/intolerancia-religiosa-leva-menina-a-ser-

apedrejada-na-cabeca.html  

22 O branco, o preto e o amarelo com roxo e roupas bem estampadas fazem parte das vestimentas 

das Tambores de Safo, isto vai depender de onde elas se apresentam. Infelizmente, não posso me 

aprofundar sobre isto no espaço deste artigo. Nos terreiros de Candomblé, o branco é usado para 
representar o luto da morte que proporciona o renascimento. Para mais informações ver 

http://jornalismo.iesb.br/2015/08/16/babalorixa-explica-o-significado-das-cores-e-roupas-

candomble/  

https://www20.opovo.com.br/app/politica/2016/07/05/noticiaspoliticas,3632203/casa-de-candomble-promove-lavagem-das-escadarias-da-al-ce.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/politica/2016/07/05/noticiaspoliticas,3632203/casa-de-candomble-promove-lavagem-das-escadarias-da-al-ce.shtml
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-16/intolerancia-religiosa-leva-menina-a-ser-apedrejada-na-cabeca.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-06-16/intolerancia-religiosa-leva-menina-a-ser-apedrejada-na-cabeca.html
http://jornalismo.iesb.br/2015/08/16/babalorixa-explica-o-significado-das-cores-e-roupas-candomble/
http://jornalismo.iesb.br/2015/08/16/babalorixa-explica-o-significado-das-cores-e-roupas-candomble/
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vocalistas se desencontravam. A letra fala do respeito à mulher 

negra e faz uso de saudações de terreiros e da tradição negra: 
 
“Negras de turbante de saias rodadas cantam o linguajar das 

nossas avós,  
palavras fortes benzendo e curando… Saluba vovó, saluba vovó! 
Uialá Mulher! Uialá! 

Pitomba oio pito! 
Voz bonita pra valer! Saluba vovó! Saluba vovó! 

Bote banca, exija respeito, que te dá valor, desperta gana, 
Corta a raiz do preconceito 
Racismo é fel plantado na lama...”23 

 

É sempre muito emocionante vê-las tocar essa música. O 
público, primeiramente ouvia, ficando ainda parado; algumas 

poucas pessoas começavam a dançar, lentamente, inclusive eu, que 
só me senti mais à vontade para dançar depois de ver que outras 
pessoas iam se entregando à música. Posteriormente, tocaram dois 
cocos24 e um rap, de própria autoria do grupo. As pessoas iam se 
soltando aos poucos, mas percebi que havia uma certa tensão no 
espaço e uma das integrantes já havia me dito que se eu tivesse 
chegado mais cedo, ia ficar revoltada com o que elas ouviram. 

Ao fim do show, já um tanto tarde, aproximadamente 23 

horas, foram ficando poucas pessoas. Fiquei pedindo para que 
tocassem mais, pois havia tocado apenas quatro músicas. Mas era 
necessário acabar, devido às limitações do espaço, ao que foi 

acordado com AMC e com todxs presentes. Conversei com algumas 
das integrantes, que me informaram o que havia acontecido naquela 
tarde: um filho de santo, sacerdote dos orixás (divindades 
africanas), de outro terreiro, havia comentado com alguém (falando 
alto “num tom de macho transtornado”, nos dizeres de uma das 

                                            
23 Ver letra completa em  https://www.youtube.com/watch?v=OxljZRUZgHw.  

24 Coco é um ritmo e dança de origem nordestina, com influências indígenas. Ver mais em 
http://brasilimperdivel.tur.br/ritmo-musical-coco-nordeste/  

https://www.youtube.com/watch?v=OxljZRUZgHw
http://brasilimperdivel.tur.br/ritmo-musical-coco-nordeste/
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meninas do grupo) que se visse uma mulher tocando atabaque25 ou 
dava “altas voadoras”26 ou “saía fora”, o que de fato fez logo que as 

meninas começaram a tocar. 
Esta apresentação teve muita repercussão, pois houve um 

debate no mesmo evento. Todas as falas foram gravadas, mas 
quando Hematita27 foi ouvir o vídeo, haviam cortado a fala de Rubi, 

que se expôs, segundo elas, com paixão, sem uma linguagem 
acadêmica, mas na língua da “mana periférica, negra”. No entanto, 
esta fala havia sido cortada, o que revoltou as integrantes do grupo, 
que denunciaram tal ação à organização do evento. Este fato trouxe 
consequências para o encontro que houve em agosto de 2017, pois o 
homem que filmou os debates não pôde mais participar deste 
encontro. 

Enfim, nas inúmeras apresentações que participei das 
Tambores, sempre há quem se sinta desconfortável e, geralmente, 
são pessoas que percebem seus privilégios ameaçados, geralmente 
são homens brancos, heterossexuais e de classe média. As demais 
pessoas, quando as escutam, observam o que suas letras dizem, 
muitas mulheres dançam com bastante euforia, mas isto varia 
conforme o espaço em que se apresentam.  

No Primeiro Festival Feminista de Amontada28, ocorrido 
numa praia chamada Caetanos de Cima, no litoral oeste cearense, 
apresentaram-se, além das Tambores de Safo, um grupo da periferia 
de Fortaleza, chamado As Cumades do Rap, e outros grupos 

                                            
25 No candomblé, mulheres de Asé não podem tocar atabaque em rituais sagrados dos orixás, em 
cerimônias públicas. Este fato está ligado à tradição do Candomblé, devido a menstruação da mulher. 

26 Voadora é um golpe de arte ninja, em que se salta em direção ao adversário e o chuta na cabeça. 

27 Optei por fazer uso de pseudônimos na pesquisa por questões de ética, para não expor nenhuma 

das integrantes do grupo. Escolhi por nomes de pedra devido a força e a beleza que este elemento 
tem e que muito as representa. 

28 O evento ocorreu junto a um projeto realizado por algumas das integrantes do grupo, chamado 

TPM (Tambores Para Mulheres), que apoia um grupo de jovens mulheres que buscam criar uma 
resistência feminista na comunidade de pescadores. Amontada é um município do Estado do Ceará, 

localizado na microrregião de Itapipoca, na mesorregião do norte cearense, tendo aproximadamente 

40 mil habitantes. 
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femininos. Observei que os homens ficaram agrupados 

isoladamente, num ambiente mais distante ao evento, enquanto a 
maioria das mulheres dançavam bastante entusiasmadas e 
observando o que as músicas queriam lhes dizer. Em boa parte dos 
shows, o figurino das Tambores ora é preto, ora é branco, ora é 
amarelo e roxo com estampas e estilos diferentes, que dizem 
respeito a singularidade de cada integrante. Quando os shows 
acontecem em comunidades mais periféricas, dá para se observar 
um misto de incômodo com curiosidade de boa parte dos homens 
envolvidos, mas geralmente quem chega à frente para dançar e 
ouvir o que as letras das músicas têm a dizer são as mulheres. E as 
mesmas vão em busca de mais encontros com o grupo, criando 
assim uma rede de resistência. 

Há sempre pessoas que buscam conhecer mais do grupo, 

começando a ir para reuniões da Casa Feminista e que, de repente, 
querem aprender a tocar algum instrumento ou acabam 
participando de oficinas proporcionadas pelas Tambores de Safo. A 
dicotomia que parece existir da suposta delicadeza da mulher, 
enfrentando instrumentos pesados, já acorda muita gente para a 
atitude de saber que não há um universo voltado só para homens, 
que mulheres têm a força e resistência capaz de pegar uma baqueta 
e pesar com toda sua intensidade em cima de um instrumento 
musical, que, a priori, parece ser um instrumento estritamente 
masculino, sendo um show das Tambores de Safo uma inquietação 

constante, nos modos em que elas vão provocando aquilo que é tido 
como normal, regular e natural. 

A partir disso, pode-se perceber que a performance das 
Tambores segue suas posições políticas, seja quando elas estão 
incluídas em debates, com suas linguagens e vestimentas quando 
participam de discussões políticas, seja quando fazem shows e 

movimentam corpos em sua volta, seja observando, seja dançando 
e querendo cantar as letras. Sendo capazes, inclusive, de afastar 
muitos homens de suas atuações, porque se sentem intimidados. 
Mas, ao mesmo tempo, abrem um diálogo crescente sobre o porquê 
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de tais acontecimentos, fazendo com que outros homens se 
sensibilizem com o grupo e busquem discutir suas posturas 

privilegiadas. Foi a partir destes encontros que me vi num ambiente 
que, ao mesmo tempo que me familiarizava, me distanciava dessa 
realidade feminista, pois eu não sou negra e nem vim de periferia, e 
foi assim que fui me implicando nesta pesquisa. 

Agora irei me ater para além da performance musical nas 
apresentações das Tambores, buscando pensar como ela se dá no 
ritual de formação do grupo, pois era nestes ambientes que percebia, 
ainda mais, a distância das minhas diferenças, ao mesmo tempo em 
que era neste ambiente que eu me sentia ainda mais viva, 
empoderada e envolvida com o grupo.  

Dentro da formação do grupo, através de suas oficinas e 

discussões políticas, bem como através de seus shows, a 
performance conta com cinco momentos: 

1. Processo de invenção (com as oficinas de construção dos 
instrumentos de percussão, bem como o aprendizado 
em música); 

2. Objetivos transitórios, pois há uma curiosidade inicial 
que se quer responder dentro de uma peça 
performática, contudo isto poderá vir a ter outras 
propostas, de acordo com o movimento atingido na 
performance, podendo modificar inclusive os objetivos 
da performance (como o fato de incluir novas músicas e 
maneiras de conduzir o corpo para poder harmonizar 

com o coletivo em geral e, assim, de uma ideia inicial, se 
conduz vários outros modos de ver a composição, 
inclusive alterando a condução do grupo, e também 
como se pensa suas apresentações); 

3. Corpo-espaço-fluxo: momento da ação e o que se coloca 
como fora dela (shows, espetáculos, manifestações 
políticas e artísticas, apresentações do grupo); 

4. Registro: Este poderá ser feito tanto pelx autor/a da 
performance, como poderá ser transformado em outro 
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processo artístico de acordo com xs outrxs participantes 

da performance (aqueles que estão responsáveis pela 
edição da imagem, ou ainda quem fotografa ou filma, e 
até mesmo quem apenas viu e quis escrever algo em 
torno do que viu, podendo inclusive tirar falas 
importantes e criar registros adequados para uma classe 
privilegiada, como foi visto na etnografia que expus 
aqui). O registro é também dado pelx autorx, mas 
dependerá de outros olhares. E, do registro, novas artes 
e composições serão produzidas: “O registro e o 
consumo determinam diretamente, mas a determinam 
no seio da própria produção. De modo que tudo é 
produção: produção de produções, de ações e de 

paixões; produções de registros, de distribuições, e de 

marcações; produções de consumos, de volúpias, de 
angústias e de dores. Tudo é de tal modo produção que 
os registros são imediatamente consumidos, 
consumados, e os consumos são diretamente 
reproduzidos29” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 14); 

5. Análises feitas pelx autor/a de acordo com todo o 
processo ritualístico da performance (no caso das 
Tambores de Safo, esta análise vem de diversas formas, 
como por via oral, ou como apresentação dos resultados 
de trabalhos para responder aos editais e grupos pelos 

quais fazem parte. Na etnografia aqui exposta, a respeito 
do evento do “Primeiro Ijexá pela Democracia”, houve a 
análise de que a pessoa que filmou e editou o evento não 
ia participar mais do segundo devido a sua 
desonestidade com o acontecimento e sua posição diante 
do grupo), desde o momento em que se inventa a ação, 

                                            
29 Nota dos autores Deleuze e Guattari (2010) em que fazem menção a Bataille, que se refere à 

produção de consumo como “despesas de consumo que não se inscrevem na esfera supostamente 

independente da produção humana enquanto determinada pelo útil” (p. 14). 
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ao momento em que se vê e analisa os registros, 
partindo para o que se pode contribuir teoricamente em 

suas observações. Aqui elx acrescenta outrxs autorxs e 
olhares para se adentrar em sua própria invenção, 
percebendo de fato o problema que se quer investigar. 
Assim, como eu estive me lançando na pesquisa, passo 

por todos estes momentos que conduzem à 
performance. 

 
Deste modo, me percebo em performance, dentro de uma 

mudança de comportamento que se dá através da vida, com o 
trabalho da escuta e, de tão pouca fala, quando nas ações políticas 
que me unem ao grupo, como também no meu desenvolvimento de 

escrita e de mudanças diárias, na minha atitude com a vida pela 
sensibilidade que se deu através dos meus aprendizados com o 
grupo estudado, possibilitando-me o novo em minha condição de 
artista.  

Minha postura diante da pesquisa será facilitada por meio 
dos estudos, os quais venho aprofundando com xs autorxs que 
direcionam minha análise teórica na pesquisa. No próximo item, 
trago alguns conceitos advindos dxs autorxs aqui mencionados, a 
começar por Turner (1974) e Schechner (2006). 

  
3. Breve análise de performance e possíveis métodos analíticos 

 

3.1 Performance em Schechner e Turner 
 

Para Schechner (2006), a performance acontece enquanto 
ação, interação e relação e se encontra em oito situações, que podem 

estar tanto separadas quanto entrelaçadas. São elas a vida cotidiana, 
as artes, os esportes e entretenimentos, os negócios, a tecnologia, o 
sexo, os rituais sagrados e temporais e a ação. Tais representações 
irão trazer novas significações à performance de acordo com as 
circunstâncias culturais específicas e seus períodos históricos. 
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Para este artigo, a parte que vai interessar é a performance 

enquanto arte-ritual, em que o processo artístico irá contribuir 
como método de aprendizado na educação, garantindo uma 
metodologia diferenciada nos estudos das ciências humanas e 
unindo etnografia e arte para produção de conhecimento, bem como 
produção artística, sendo esta intrinsicamente vinculada àquela. 

Dentro do que pudemos analisar, aqui a performance nas 
artes traz três noções à tona: ação-provocação, pensamento e 
política. Às vezes, há a construção de um personagem que se 
estabelece por meio do envolvimento dx artista no campo, e 
memória do corpo, tendo deste modo o corpo afetado no processo 
de pesquisa.30 

A performance como método se assemelha à 

autoantropologia, por ocasionar situações em que x sujeitx da ação 

se torna tanto provocador/x quanto é provocadx e, assim, ao sair da 
ação e escrever em torno da mesma, verificando os registros que 
dela fez, passa a ser diretamente implicado por outrxs, que não são 
mais um outrx, incorporando aquilo que esteve fora e se adentrou 
no espaço delimitado. Aquelx que esteve fora também foi 
corporificadx31. E mesmo que não tenha ações diretas de terceirxs 
diante de uma performance, seja ela artística ou não, há ainda a 
corporificação e a mensagem atribuída a uma não-ação. 

É pertinente pensar, pois, o corpo nos ambientes em que o 
grupo se apresenta. Em alguns espaços, não se fazem interessante 

letras de músicas mais “pesadas”, devido ao seu contexto pouco 
urbano ou até religioso. Já em ambientes de manifestações políticas, 
tais músicas são muito bem-vindas. E no ambiente que descrevi, no 
caso do terreiro de Candomblé, mesmo com todo cuidado nas letras 
que iam cantar, ainda assim houve algumas resistências com a 
atuação das Tambores de Safo, por suas maneiras de falarem e se 

                                            
30 A performance irá ajudar a desenvolver a percepção do ver, escutar e escrever, pensados na obra 
do Roberto Cardoso de Oliveira, O trabalho do Antropólogo (2000). 

31 Ver Csordas, T. (2008) 
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posicionarem, fato que desencandeou, numa autoavaliação do 
próprio evento, a eliminação da presença do homem que o registrou 

em eventos posteriores. 
Na autobiografia, você pratica a pesquisa e está inseridx 

nela, potencializando tanto o efeito dx outrx que se é dado a você 
como o efeito do seu eu a si próprio e ao outrx. No registro da 

performance, os corpos estão no centro do trabalho e a ação (seja ela 
direta ou não, até mesmo o fato de ficar parado para ver uma 
performance, pode ser algo atribuído à ação) de um e de outrx, no 
contexto assumido, é que movimenta estes corpos. Há uma 
produção corporal, tida como ideia, que se é dada também numa 
pesquisa autoantropológica (STRATHERN, 2014). 

Desta maneira, trata-se de um estudo preocupado em como 

se constrói o pensamento e as análises em ambientes ditos 
familiares, e também ambientes que passam a existir de outra 
maneira, através de provocações dadas pela performance, em que 
será necessário, e desafiador, o desligamento como pesquisador/a 
com o que se busca investigar. Dessa forma, na investigação 
performática, o processo se colocará à frente em todo momento da 
pesquisa, numa tentativa paradoxal de desapego teórico e de 
invenção corporal frente a uma atitude de produção e pesquisa. 

Em Turner (1974), temos o drama social, que se caracteriza 
pela ruptura; crise e intensificação da crise; ação reparadora e o 
desfecho, que pode tanto levar a harmonia, como também à cisão 
social. Turner investigará a antropologia da performance, que trará 

novidades para a pesquisa antropológica, rompendo com as 
categorias mais analisadas pelas ciências sociais. Ele vai querer 
observar desta maneira aquilo que é tido como extracotidiano, 
colocando que estas últimas sempre se interessaram pela estrutura 

e seus papéis. O intuito que este autor buscou foi exatamente o 
contrário: quando somos capazes de nos desfazer dos nossos papéis 
e sair desta estrutura. O que irá interessar a Turner (1974) é 
exatamente o extracotidiano, o desvio, estabelecido por ele como 
meta-teatro, detectando elementos não-óbvios das relações sociais. 
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É exatamente aí que a estrutura se revela, dentro do seu próprio 

desvio. 
No drama social, em Turner (1974), haverá duas situações: 

a) a intensificação da crise e b) o desfecho, que nem sempre se segue 
de maneira harmônica, podendo inclusive haver uma antiestrutura, 
que nega e se confronta com toda uma estrutura social. Deste modo, 
ele pensará em torno do ritual, estabelecendo dois conceitos, que se 
dão em dois tipos de sociedades distintas: liminóides e 
liminaridades. Sobre as diferenças entre estes, sabemos que o 
primeiro ocorre dentro de uma sociedade em que as relações sociais 
se dão de maneira mais diversa, em que a solidariedade é orgânica 
(DURKHEIM, 2007), e em meios urbanos, industriais, cheios de 
fragmentações, em que há ânsia por significados, crises de 

representações, dentre outras coisas. Por outro lado, a liminaridade 

ocorre em meios rurais, em sociedades de solidariedade mecânica, 
em que os aprendizados se dão de maneira coletiva e mais 
harmoniosa32. 

Neste sentido, a performance se dá com o ritual, empenhada 
naquilo que é extracotidiano, e traz para o cotidiano certo desvio, 
que mostrará à sociedade sua incompletude, algo a se pensar, 
evidenciando suas fendas, suas rasuras. Como no caso do terreiro, 
quando as Tambores de Safo começaram a tocar e um homem saiu 
por vontade própria! (mesmo que de forma intolerante, pois não 
concordava e nem queria ver mulheres tocando atabaque, 

ameaçando, inclusive, de agredi-las). Assim, a performance vai se 
deslocando constantemente, criando suas próprias fissuras para 
poder seguir seu curso em meio às suas provocações. Há ainda a 
contextualização nômade daquilo que a performance busca intervir, 
já que ela se altera na medida em que se desloca; se flexibiliza sem 
perder seu movimento de resistência. As meninas do grupo podem 

limitar seus repertórios de acordo com o contexto em que estão 

                                            
32 Para mais informações acerca da solidariedade mecânica e orgânica, ver Durkheim (2007). 
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inseridas, mas a resistência feminista, negra e periférica estará ali 
sendo exaltada e celebrada. 

Nos termos de Turner (1974), a performance seria uma 
antiestrutura dos métodos científicos, da seguinte forma: do ritual 
ao ritual e não mais ao teatro, por sair de uma transição, de uma 
crise, e continuar a crise, não lançando mão de algo que produza um 

efeito final, até que a performance possa dar densidade a este 
liminóide. Pois, diferentemente dos processos teatrais, pode haver 
na performance a não-realização de narrativas, bem como a 
ausência de representação. Ela segue da representação para a ação, 
da narrativa para processo, o fluxo. 

Na minha pesquisa, recorto o feminismo negro atribuído ao 
coletivo estudado como movimento social antiestrutura, essa 

liminóide, que trará à sociedade sua incompletude, algo a pensar, 
evidenciando suas brechas. Mas o feminismo transita em um 
processo de luta que visa uma transformação social, ao mesmo 
tempo em que se desloca cotidianamente em suas 
interseccionalidades, em sua organização e conjuntura política, que 
perpassa também questões de raça e classe. O feminismo também 
tem suas buscas em espaços liminares, que fundam alguns de seus 
cortes, como no caso, o feminismo negro. Nesses termos, analiso o 
feminismo negro dentro de uma contextualização nômade de si 
mesmo, no seu contexto cearense, já que este se altera na medida 
em que se move sem perder sua resistência, mesmo que se 
institucionalize, ou necessite de recursos advindos de ONG’s, editais 

dados por empresas e pelo Estado, que incluem coletivos de 
feministas brancas. Podemos então, assim, entender que o 
feminismo das Tambores de Safo é, conforme uma compreensão da 
análise de performance em Turner (1974), uma antiestrutura dos 

movimentos sociais, bem como do capital. 
Então, dentro da teoria ritual (TURNER, 1974; McLaren, 

1991) que observo no grupo das batuqueiras, elaboro meu 
personagem e vou à performance, um outro objetivo desta pesquisa. 
Do ritual ao ritual e não mais ao teatro, por eu sair de uma transição, 
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de uma crise e continuar a sê-la, não lançando mão de algo que 

produza um efeito final, até que a performance possa dar densidade 
a este meio espaço liminóide. Deste modo, sou chamada a praticar 
performances que provocam x outrx pensar sobre o que é a sua raça, 
fazendo com que se indague sobre as posições de seus corpos numa 
realidade construída, embarcando nas performances cotidianas que 
orientam nossas vidas. Tendo por base tais conceitos, penso que o 
feminismo negro se caracteriza como um liminóide, que abre 
espaços, e não se completa, não há um desfecho que poderia ser 
caracterizado como um comunnitas. 

Como foi visto anteriormente, para se adentrar nas 
Tambores de Safo, é necessário que se passe pelas oficinas de 
construção, produção e uso dos instrumentos musicais. Bem como 

partilhar de suas ideias feministas, que levam como elementos 

centrais a lesbianidade (sapatonice), a negritude e a mulher de 
periferia. Isso seria um rito de passagem, em que eu, como 
feminista, me separo do coletivo geral, para que, juntamente com as 
batuqueiras, possamos nos preparar para uma luta direcionada, no 
que diz respeito as violências machistas. Sendo que, ao invés de eu 
me re-agregar ao feminismo, faço uma ação reparadora, mas não 
somente em relação a mim, mas ao grupo geral (como no contexto 
da performance). Este processo intensifica a crise dentro do coletivo 
geral, e não apenas em mim ou nas Tambores de Safo. Isto, que pode 
culminar um desfecho ou não, poderá implicar em outra coisa, visto 

que, nos ambientes de violência machista, dentro dos movimentos 
sociais, não houve ainda, em algumas situações, um desfecho, mas 
ações performáticas que intensificaram a crise, sem que houvesse 
uma solução. Por meio disso, se exerce áreas fecundas de criação e 
resistência através da performance. 

Na sequência, partirei para uma análise mais geral da 

performance dentro das artes, com Eleonora Fabião (2009); dos 
gestos diários, que definem o coletivo, às suas ações artivistas, que 
compactuam com suas performances de gênero. 
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3.2. Performance e seus deslocamentos: Eleonora Fabião 
 

A performance constituída enquanto arte é uma forma de 
manifestação interdisciplinar, que pode reunir teatro, dança, artes 
visuais, vídeo, música e poesia. Não segue uma narrativa comum, 
delimitada pelo teatro tradicional, no qual o corpo acompanha uma 

série de elementos de um roteiro previamente definido. Ela se liga 
às coisas do mundo, a uma realidade urbana e a uma afetação da 
própria vida. Pode ser simples, efêmera, intensa e também 
duradoura, capaz de habitar o pensamento e fomentar 
questionamentos. Esta linguagem se encaixa com diversas 
realidades, dá abertura para a criação e transmite a ideia do que o 
corpo é capaz de fazer, pelo que se sente. Assim, um simples 

movimento é capaz de trazer arrebatamentos no corpo de outro ser, 
ou um simples elemento unido ao corpo pode implicar num lapso, 
numa angústia, numa surpresa que se arremessa a quem vê e até 
mesmo a quem realiza a performance. 

No caso das Tambores de Safo, basta uma alfaia, um 
atabaque e a firmeza na voz, no olhar e na mão. Segundo Eleonora 
Fabião (2009, p. 237), a força da performance consiste em  

 

(…) turbinar a relação do cidadão com a polis; do agente histórico 
com seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o 
outro, o consigo. Esta é a potência da performance: des-habituar, 

des-mecanizar, escovar a contra-pêlo. Trata-se de buscar maneiras 
alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados 
psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam 

dissonâncias diversas: dissonâncias de ordem econômica, 
emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, 
sexual, política, estética, social, racial…  

 
É nesse intuito que o estudo da performance como método 

garante um novo modo de fazer pesquisa, que traz maior 
corporalidade às teorias, deslocando a pesquisa científica e o 
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pesquisador para outros olhares e espaços, gerando um desconforto 

na própria academia. 
A performance ainda se aproximaria da pesquisa 

cartográfica e da etnográfica. O uso dela na cartografia traz consigo 
o mapeamento, seu plano de investigação não conta somente com x 
pesquisador/x na culminância do fluxo e do processo de pesquisa. 
Não se trata apenas de uma invenção de conceitos, mas da 
corporificação, que a própria invenção trava com os conceitos e de 
como estes são assumidos através da intensidade corporal, fazendo 
com que interventorxs numa pesquisa se estabeleçam no plano das 
ações, dos acontecimentos e não da representatividade. 

O que diferencia a performance da etnografia é o 
deslocamento do sujeitx-autor/x, como que proporcionando uma 

invenção-ação. A pesquisa se ambienta no espaço-fluido-corporal 

diluindo x sujeitx e x outrx, que serão retomados na finalização da 
pesquisa. Funciona quase como um rito de passagem, em que se 
separa o “eu” dos grupos para que, juntamente com outras pessoas, 
se possa preparar algo maior. Pode ser tanto uma ação coletiva dada 
como ritual como também uma ação solitária “diagnosticada” como 
loucura, mas intervém sempre, inquietando e dando elementos 
novos ao pensamento. Assim, a performance pode sugerir, ao invés 
da reagregação, uma ação reparadora, mas não somente em relação 
a quem pesquisa, mas ao grupo geral, e esta ação reparadora 
intensificará a crise dentro do meio de convívio, e não apenas nx 

pesquisador/a. 
Nesse intuito, penso o conceito de afetação, com a 

contribuição da autora Favret-Saada (2005), que se aproxima muito 
da análise da performance. Ela faz críticas às etnografias dadas por 
muitxs antopólogxs, nas quais há um tratamento paradoxal ao afeto. 
Vejo uma forte relação com as críticas que Artaud (2006) dava ao 

teatro e à arte ao pensar a crueldade e o ritual33, pensando também 
o grau de afetação e envolvimento que temos que ter naquilo que 

                                            
33 Para mais informações ver Artaud (2006). 
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estamos inseridxs. Assim, Favret-Saada (2005), para estudar 
feitiçaria, passou a ser feiticeira, a única maneira que ela via para 

alcançar o objeto de pesquisa: por meio de uma comunicação 
involuntária e não intencional. 

Deste modo, os etnógrafos podem se afetar pela mesma 
força que afeta os demais indivíduos inseridos na investigação, o que 

torna a pesquisa ainda mais complexa. A performance, neste 
sentido, irá se aproximar bastante do método etnográfico, embora 
possa nela haver uma comunicação voluntária e intencional e o uso 
da cartografia direcione a ação artística a uma relação de 
acontecimentos que provoca o pensar em torno da ação. Por isso, eu 
uno estes dois métodos para viver a pesquisa sem que haja a busca 
por uma representação do sujeito na sua relação binária com o 

objeto, trazendo como suporte de análise situações e contextos que 
intensificam o saber em torno das inquietações, transmitidas 
através das ideias. 

Na performance há um processo de deslocamento do corpo 
físico para uma possível “desafetação” (FAVRET-SAADA, 2005) da 
experiência, um movimento de um corpo político que se carrega, 
para poder olhar aquilo que se “sabe”, com um olhar novo ou não 
sabido, através de experiências nômades e de teorias antropológicas 
que ascendam questões outras para aquilo que se quer investigar, 
das quais, a pessoa, enquanto apenas pesquisadora, não tenha sido 
capaz de acessar, se abrindo para um novo olhar, conseguindo 
afetar-se de outra maneira. 

Percebi que, participando de intervenções das Tambores de 
Safo, uma nova preocupação artística e novos problemas foram 
surgindo na minha imersão com a pesquisa. Foi nesse caminho que 
criei uma série de sete performances artísticas, que infelizmente 

ainda estão no campo das ideias para serem realizadas em breve. 
Mas apresentarei uma destruição performativa ao final deste artigo, 
numa liberdade poética que traduz um pouco de minhas 
inquietações. Pessoalmente, após estas experiências narradas (e de 
outras), me vi indisposta de manter relações heteronormativas, 
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devido a uma série de crises nas questões vivenciadas pelo grupo e 

por mim. Na tese de doutorado será possível analisar as mudanças 
em minha escrita a partir do meu envolvimento com a pesquisa 
através do método performático, que modifica todo um modo de 
existência. 

Seguirei agora com a discussão em torno das 
performatividades dos corpos em Judith Butler (2009), com 
algumas contribuições dx filósofx das teorias queers Beatriz 
Preciado (2008). 

 
3.3. Performance e gênero: Judith Butler 

 
Na obra Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 

identidade, Judith Butler (2009) partilha a ideia de que o corpo é 

uma construção, o que desfaz a noção de corpo biológico e, desta 
forma, ela tenta ressignificar o gênero, ampliando a questão para os 
estudos das diferenças, numa crítica às categorias binárias das 
relações homem e mulher. Além disso, coloca o gênero como ato 
performativo. Butler defende uma política de coalizões em 
detrimento da política de identidades, que intervém social, política e 
sexualmente, especulando um ser livre, para além do 
reconhecimento do Estado, que, assim, se reinventa, se recria, seja 
por atos efêmeros seja por escolhas que lhes custem a vida. 

Embora pareça se tratar de conceitos de performance 

diferenciados, essas percepções se complementam, pois tratam o 
corpo como um lócus de ação, algo capaz de transformar uma 
situação, algo que tem valor de força e não que delimite uma 
verdade. É neste sentido que valido a expressão da performance 
tanto como ritual como ato performativo ou como arte, num 
processo também capaz de transformar a pesquisa científica, 

atribuindo a ela uma metodologia de investigação anarquista 
(GRAEBER, 2011). 

Beatriz Preciado (2008) parte da mesma análise de Judith 
Butler e situa o gênero para além do que é discursivo e linguístico, 
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sendo ele, sobretudo, protésico, como algo que se estende, que vai 
além corpo, o tecnogênero. O gênero como ato performativo parece 

insuficiente para dar conta dos problemas percebidos pelxs 
transexuais e transgêneros. Vida e corpo são pensados de outra 
maneira. As transformações corporais têm que acontecer no lugar 
público e não mais nas limitações dos palcos, têm que ser expostas 

cotidianamente, para que outras produções sejam acionadas e 
vividas. Preciado nos provoca a pensar o tecnogênero, afirmando 
que a categoria gênero está dentro do discurso biotecnológico no 
final da década de 1940, sendo uma invenção high tech, que é 
comercializada, que ganha vida, que morre, que produz fluidos, 
secreta, excreta e até esconde, ao mesmo tempo em que é aspirada 
o tempo todo. O gênero como é visto hoje nasce na Segunda Guerra 

Mundial e passa a ser extremamente comercializado na Guerra Fria. 
A teoria queer destx autorx e suas pesquisas sobre práticas 

sexuais feministas perpassam por inúmeras produções artísticas de 
corpos que caminham com suas críticas contra os padrões de corpos 
delineados por uma sociedade machista. Deste modo, vão crescendo 
as resistências políticas contra uma binaridade sexual e as violências 
que isto acarreta na sociedade heteronormativa. Há as 
performances sexuais de pós-pornô34, há os feísmos, as paródias de 
gêneros, as transformações corporais, os transgenéricos como 
produções biotecnopolíticas do corpo, que são próteses sexuais. 

Preciado percorre todo um processo cronológico das 
transformações corporais e vai falar da farmacopornografia, que 

funciona de acordo com procedimentos protésicos, com o controle 
morfológico do corpo, com a performatividade e visualização dos 
corpos. O gênero, portanto, se expressa por meio de um conjunto de 
técnicas biotecnológicas, farmacológicas, cirúrgicas, dentre outras 

                                            
34 O pós-pornô é um movimento sexual e social feminista, que combate a indústria pornográfica 

criando novos modos de fazer o pornô, sob uma lente feminista, que desconstrói os sujeitos das 
relações sexuais, convocando novos olhares dentro da relação sexual. Este movimento nasce nos anos 

90, pelas mãos de Annie Sprinkle, ex- atriz pornô, como resposta à pornografia convencional e sua 

representação utilitária e insatisfatória da sexualidade da mulher. 



284 | Experimentações Etnográficas em Antropologia da Educação 

 
técnicas que dão performatividade e materializam, assim, seus 

sexos. Em sua pesquisa, a autora faz transformando seu próprio 
corpo ao injetar testosterona sintética sobre ele.  

Toda esta maneira de elaborar a sua pesquisa sobre gênero 
influencia em como penso este lidar com um processo nômade, 
inteiramente corpo físico, numa elaboração de construção teórica da 
pesquisa, bem como a performance, aderindo ao segredo na prótese, 
como sistema metodológico que resiste ao que poderíamos, talvez, 
qualificar como pesquisa heteronormativa, aquela que se cega as 
possibilidades trazidas por um método, já conduzindo as respostas 
de um pensar científico antes mesmo de elaborar perguntas que 
possam produzir algo de novo na vida acadêmica. E é por estas, e 
outras, que a pesquisa etnográfica tem maior sentido para mim, já 

que o processo vai deslocando a pesquisa e se abrindo para novas 

perguntas, que anteriormente não foram pensadas. 
Sobre as performatividades de gênero, o grupo das 

Tambores de Safo se dá com uma diversidade ampla nas 
vestimentas e no modo de se portarem. Algumas das mulheres são 
bem “femininas”, outras se identificam mais com uma 
transexualidade não binária. Todas passaram por diversas 
mudanças tanto em torno de sua identidade quanto de sua 
orientação sexual. Deste modo, meu envolvimento nesta pesquisa 
também provocou diversas mudanças, que busco compreender 
melhor em mim e vou expondo numa certa destruição performativa 

na minha tese de doutoramento. 
 

4. Da Pesquisa Etnográfica à Etnografia Performática 
 
Quando desenvolvemos uma pesquisa etnográfica, apenas 

leituras e dados pela internet não dão conta do fazer etnográfico. É 

como se estivéssemos “em casa” sempre, sentindo trabalhar com 
uma ausência, que torna a escrita da pesquisa inviável. Esta ausência 
vem através do nível da capacidade de estar em casa, como das 
saídas domésticas num processo de pesquisa. Assim, sinto-me no 



Bernadete de L. R. Beserra; Alcides F.  Gussi; Yuri N.  Sales (Orgs.) | 285 
 

dever de fazer uma análise dos movimentos dxs sujeitxs da pesquisa, 
já que, em uma performance (BUTLER, 2009), x outrx passa a ser 

extensão do corpo daquele que desafia a estrada e os espaços, 
públicos e/ou privados, em busca do que não conhece e, nesse 
nomadismo, se entrega ao desconhecido (STRATHERN, 2014). 

Desse modo, penso que o processo de pesquisa faz um 

deslocamento da casa, que nos remete ao tempo em que estamos 
numa pesquisa, e, ao olhar nesta direção, podemos imaginar o 
quanto o corpo poderá ser modificado numa investigação 
autobiográfica, ainda mais quando os elementos desta trabalham 
com o segredo. Será preciso trazer o segredo no corpo do 
pesquisador(a) como uma forma de prótese e de performatividade 
que segreda e secreta35. 

Na pós-modernidade, vivenciamos uma crise de identidades 
múltiplas, de processos migratórios, de transculturalidade, de 
transferência dos debates políticos, das diferenças entre culturas 
para diferenças dentro da mesma cultura. Como afirma Braidotti 
(1994, p. 41-56), “A pós-modernidade desloca o sujeito, levando em 
conta relações interpessoais adiadas ou virtuais”, dando um fim ao 
contínuo da relação humanística do espaço-tempo. Assim, é 
necessário buscar meios inventivos para se pensar os modos de vida 
que estão sendo criados com a crise. 

Para Strathern (2014), é o tempo mais que o espaço que 
trará o deslocamento na pesquisa. A autora relembra que, 

 

Nos anos 1990, raramente era necessário acrescentar que não 
importa onde se localiza geograficamente o campo do(a) 
pesquisador (a) de campo, nem a quantos lugares ele se estende, e 

nem mesmo se esses lugares podem ser acessados por meio de um 

                                            
35 Quanto à questão da performance como arte do segredo que secreta, em uma aula o artista visual 

e performer Santiago Cao expôs a relação da palavra segredo com o ato de secretar, já que a origem 

da palavra segredo vem de secretus, que significa, à parte, oculto, e secretar ao mesmo tempo que se 

deixa a parte, expõe algo. Ao mesmo tempo que a performance, enquanto arte, tende a esconder algo 
em torno da própria arte, de acordo com as maneiras em que ela se apresenta, por de trás de algum 

conceito, ela também se estende para além do corpo que a apresenta. E, tendo em vista a 

performatividade do corpo como estratégia de  resistência, este fato oculta e expõe o próprio corpo. 
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computador portátil. De fato, o tempo mais que o espaço, se tornou 
um eixo principal de isolamento ou separação. Considero relevante 

que o momento etnográfico seja um momento de imersão; mas é 
um momento de imersão ao mesmo tempo total e parcial, uma 
atividade totalizante que não é a única que a pessoa está envolvida. 

(p. 345) 

 
E é desta maneira que considero o tempo um dos elementos 

fundamentais para trabalhar a performance como método de 
aprendizagem, tendo em vista que este nos desloca do espaço e nos 
contextualiza ao ambiente a que estamos relacionados. Ele também 
facilita a compreensão sobre as diversas atividades que estão sendo 
estudadas na pesquisa, se colocando tanto num aspecto geral quanto 
parcial, mas que é tomado como código peculiar de um aspecto 

dissonante da investigação prática, que não trai o momento que 

envolve os corpos presentes, além do corpo dx investigador/x. 
 

Considerações finais 
 
Parece-me cada vez mais necessário pensar modos de fazer 

pesquisa que nos desloquem do poder geopolítico eurocentrista. O 
pós-estruturalismo, o pós-colonialismo, o decolonialismo e várias 
noções africanas, sobretudo em pesquisas ligadas ao feminismo36, 
têm sido um dos meios de análises científicas que mais têm 
desestabilizado o olhar científico europeu. Segundo Braidotti 

(2002), “negros e outras minorias étnicas não necessitam desta 
lógica especulativa para ter um lugar próprio. Como Deleuze 
argumentou, o centro está morto e vazio; não existem começos lá. A 

                                            
36 Mulherismo, mothernism: seria uma espécie de resistência ao feminismo e ao ocidentalismo, 
buscando pensar o outro mundo, que não cabe à Europa e nem à América do Norte falarem, uma 

ideia afrocentrada. E, dentro desta perspectiva, o feminismo passa a ser uma ideia eurocentrada e 

limitada, que não abarca todos os processos históricos e culturais. Em torno desta discussão ver 
Acholonu (1995). 
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ação está nos portões das cidades, onde tribos nômades de poliglotas 
viajados estão descansando”.37 

Sendo assim, um olhar nômade sobre uma pesquisa não se 
trata apenas do deslocamento do saber, que pode ser feito em 
qualquer lugar, estando fixo numa mobilidade apenas virtual, mas 
também de nomadizar, desestabilizar para desfazer o caráter 

hegemônico de algo, e, deste modo, às vezes se torna necessário 
deslocar o próprio corpo físico, já que as pesquisas científicas 
tradicionais não têm mais dado conta de pensar o mundo com suas 
metodologias.  

Dentro da antropologia, como nas artes, o fazer pesquisa, 
teorias e discursos, estão cada vez mais sendo questionados. Nas 
artes, se analisa procedimentos como a cartografia, a autobiografia, 

a performance e o ritual. Na antropologia, temos a preocupação com 
x outrx e a etnografia, análises que vão desde o funcionalismo até o 
interpretativismo e outras teorias pós-modernas. Ambas as 
disciplinas ousam questionar inteiramente a si mesmas38. 

Penso ser necessário trazer tais autorxs para a discussão de 
novas metodologias de pesquisa, compreendendo suas análises no 
âmbito da performatividade dos corpos das Tambores de Safo, para 
os estudos das diferenças, pelo fato que considero que uma 
investigação científica deve ser extremamente levada a sério, a 
ponto de trazer mudanças efetivas tanto para x outrx, como para 
nós mesmos. Trago estas análises da performance, somando 
também com o discurso das subjetividades nômades provocado por 

Braidotti (2002), e creio ser de fundamental importância certa 
congruência de pensadorxs tanto das artes, quanto da antropologia, 
quanto da filosofia, com discursos decolonialistas. Pois performance 
não é algo que se caracteriza por uma única via, vindo a estremecer 

                                            
37 Ver http://historiacultural.mpbnet.com.br/feminismo/Diferenca_Diversidade_e_Subjetividade_ 
Nomade.pdf 

38Para saber mais acerca destas discussões, ver “Pistas do método da cartografia” (PASSOS, KASTRUP 
&  ESCÓSSIA, 2009) e “Fragmentos de uma Antropologia Anarquista” (GRAEBER, 2011). 

http://historiacultural.mpbnet.com.br/feminismo/Diferenca_Diversidade_e_Subjetividade_
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as barreiras dadas pela pesquisa acadêmica39. Ela é interdisciplinar, 

é uma arte sem fronteiras, ao mesmo tempo que desliza entre ser 
ou não ser arte e, assim, ser ou não ser método. 

Um pouco de destruição performativa… 
 
Quando dancei sem me preocupar com teu olhar branco 

ensurdecedor quando te vi e já não eras tão bonito por ser branco, 
por não ter cor quando rasguei e pintei a tua e a minha pele com o 

saber descolonizador quando deixou de fazer sentido partilhar e 
fingir um saber pra ter pompas de pesquisador quando escrever 
deixou de ter o peso das palavras claras para peneirar o que vale 

ser analisado quando já não era x outrx o que deveria ser 
questionadx… 
Ah, agora nossa brancura extrapolada em privilégios, veio se 

encobrir nas fontes de onde saem os méritos para desmembrar o 
que não mais pode ser atributo dos brancos egos… 

A dança vai continuar, até destruir teu passo da valsa! 
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