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1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

1.1 Introdução/ Justificativa 

A Estratégia Pluriverso trata-se de uma proposta de estrutura para práticas pedagógicas 

em perspectiva antirracista, pluriversal e politécnica na Educação Profissional e Tecnológica 

mantida na plataforma online de endereço: http://pluriversoept.com.   

Construída a partir de uma pesquisa participante desenvolvida com 15 alunas e alunos 

do Ensino Técnico integrado ao Médio do Instituto Federal de Educação de Rondônia, parte-se 

de um processo decolonial e democrático de produção coletiva do conhecimento como resposta 

concreta ao desafio de implementação das políticas públicas de reparação e antirracismo 

previstos no ordenamento legal da educação nacional (Leis 9.394/1996; 10.639/2003; 

11.645/2008; 12.711/2012; 12.796/2013). 

Ao mesmo tempo, como leva em consideração a pesquisa e o trabalho colaborativo 

como princípios pedagógicos, se alinha com o horizonte politécnico para o qual as propostas 

de Educação Profissional e Tecnológica se orientam no Brasil. 

Os movimentos sociais negros e indígenas e a tradição filosófica decolonial insistem na 

necessidade de políticas explicitamente antirracistas e na necessidade de visibilidade do negro 

e do indígena como sujeitos de direitos e de conhecimento, o que exige a crítica aos modelos 

hegemônicos de conhecimento. Do mesmo modo, a proposta de educação politécnica se 

apresenta como superação dos mesmos padrões epistemológicos, pautado na fragmentação do 

conhecimento e na dualidade estrutural da sociedade e de ofertas educativas. 

Soma-se a esses desafios, a profunda relação de preconceito diante do trabalho manual, 

estabelecido pelos trezentos anos de instituição escravocrata como base da economia nacional 

e perpetuado pelo racismo e elitismo presentes na matriz de socialidade brasileira. 

Ao propor uma estratégia de ensino que parte da perspectiva e dos valores civilizatórios 

da população negra e indígena, o grupo de pesquisa que a desenvolveu, convidam a uma 

mudança profunda do pensar pedagógico, em sua estrutura, além dos seus conteúdos. 

1.2 A Estratégia Pluriverso 

http://pluriversoept.com/


A Estratégia Pluriverso foi construída coletivamente como resultado de um processo de 

pesquisa participante com 15 alunas e alunos dos três anos do Ensino Técnico Integrado ao 

Médio do Campus Porto Velho Calama do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia.  

Trata-se de uma estratégia de ensino de caráter antirracista e politécnico, estruturada em 

cinco etapas, que pode ser utilizada como esquema de preparação para aulas e projetos 

desenvolvidos no campo das humanidades, especialmente do ensino de filosofia, em todos os 

anos do Ensino Técnico integrado ao Médio. As etapas propostas são: Sensibilização, Pesquisa 

e Diálogos, Produção, Avaliação e Celebração, conforme esquema a seguir. 

Figura 1— Esquema das etapas que compõem a Estratégia Pluriverso 

 

Fonte: Autoria Pessoal 

A estratégia pode ser aplicada em todos os cursos do Ensino Técnico integrado ao 

Médio, visto que todos possuem disciplinas de humanidades referentes tanto à educação básica 

(filosofia, história, sociologia, geografia, línguas, etc.) como na área técnica (ética, ética 

profissional, direito, etc.). 

 

1.2.1 Projetos de ensino: exemplos didáticos de aplicação da Estratégia Pluriverso. 

Para auxiliar a aplicação da Estratégia Pluriverso o grupo de pesquisa participante 

compilou seis projetos de ensino como exemplos didático do uso da estratégia a partir de 

temáticas escolhidas pelos próprios alunos e alunas do grupo. Inspirados por uma leitura 

interseccional da realidade, todos os projetos partem da leitura da obra de uma pensadora negra 



e dialoga com outros pensadores de diversos universos culturais em suas etapas. A leitura da 

obra de uma pensadora negra ou se trata de uma exigência da estratégia de ensino, apenas de 

uma opção política do nosso grupo de pesquisa (AKOTIRENE, 2018). 

Os projetos foram compilados em forma de livreto e disponibilizados no formato PDF 

para download na página online da estratégia, apresentada a seguir. Os livretos apresentam a 

exposição detalhada das técnicas e estratégias que podem ser utilizadas em cada uma das etapas, 

conforme pode-se observar no modelo disponível no anexo 1 do presente encarte. 

 O primeiro projeto se intitula “Caçador de mim: escrevendo a própria história”, e propõe 

que, a partir da leitura da obra “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola”, autobiografia de 

Maya Angelou (2018), os alunos vivenciem um processo de compreensão do gênero 

autobiográfico e reflitam sobre a própria personalidade e história pessoal, inseridas no contexto 

familiar, social e político através da escrita de suas próprias autobiografias.  

 No decorrer do projeto os alunos são convidados dialogar as perspectivas propostas por 

Angelou com outros pensadores, tais como Agostinho, Sartre, Angela Davis, dentre outros 

autores; são convidados também a refletir sobre questões transversais, como o impacto do 

racismo na constituição das identidades, a partir de trechos de obras de Antonio Bispo e do 

rapper Emicida, dentre outros autores. 

Figura 2— Capa do Projeto 1- Caçador de mim: escrevendo a própria história 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE, s.d. 



 O modo como a Estratégia Pluriverso foi vivenciada nesse projeto pode ser visualizada 

resumidademente no quadro a seguir, e detalhadamente no livreto do projeto, disponível para 

download no link https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-1-1.pdf. 

Quadro 1— Aplicação da Estratégia Pluriverso no Projeto 1 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE, s.d 

 O segundo projeto, intitulado “Caçador de mim: mapeando os próprios lugares”, propõe 

que, a partir da leitura da obra “Quarto de Despejo- diário de uma favelada” de Carolina Maria 

de Jesus (2014), os alunos reflitam acerca dos seus próprios “lugares de fala” e das 

territorialidades que ocupam, assim como sobre como essas territorialidades influenciam na 

constituição de suas identidades sócio-políticas no interior da coletividade. 

 No decorrer do projeto os alunos dialogam as impressões da leitura de Carolina de Jesus 

com pespectivas presentes nas obras de Chico Buarque, Abdias do Nascimento, Djamila 

Ribeiro, Milton Santos, Grada Kilomba, Gayatri Spivak, bell hooks, dentre outros.  



Figura 3— Capa do Projeto 2- Caçador de Mim: mapeando os próprios lugares 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE (b), s.d. 

 A aplicação da Estratégia Pluriverso nesse projeto pode ser visualizada 

resumidademente no quadro a seguir, e detalhadamente no livreto do projeto, disponível para 

download no link https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-2.pdf.  

Quadro 2— Aplicação da Estratégia Pluriverso no Projeto 2 

 

FONTE: RODRIGUES E FELZKE (b), s.d. 



 No terceiro projeto, com o título “Afrofuturo: projetar (se) um outro mundo possível”, 

os alunos são convidados, a partir do filme “Pantera Negra” (2018) e da leitura do primeiro 

volume da dualogia Brasil2408, (In) Verdades, de Lu Ain-Zala (2016), a refletir sobre que 

perspectivas de futuro podem ser almejadas para que que se construa uma sociedade plural, 

integradora e que tenha superado o racismo.  

 Ao mesmo tempo, os alunos são convidados a questionar que espaços os “subalternos” 

de hoje terão no mundo daqui a cem anos, inspirados no diálogo com a produção de pensadoras 

e pensadores como Ailton Krenak, Angela Davis, Tomás Morus, dentre outros.  A partir dessas 

reflexões os alunos produzirão um projeto de cidade afrofuturista a ser apresentado numa feira 

sobre cidades do futuro. 

Figura 4— Capa do Projeto 3- Afrofuturo: projetar(se) um outro mundo possível 

 

RODRIGUES e FELZKE (c), s.d 

 O modo como a Estratégia Pluriverso foi vivenciada nesse projeto pode ser visualizada 

resumidademente no quadro a seguir, e detalhadamente no livreto do projeto, disponível para 

download no link https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-3.pdf.  

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-3.pdf


Quadro 3— Aplicação do Estratégia Pluriverso no Projeto 4 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE (c), s.d. 

 O quarto projeto tem como título “Kemet: repensar a certidão de nascimento da 

filosofia”. Nele, a partir da leitura de “O perigo de uma história única” de Chimamanda Ngozi 

Adichie, os alunos são convidados a problematizar a noção clássica da origem exclusivamente 

grega da filosofia, refletir a tese de que a filosofia é inerente ao pensamento humano e pesquisar 

pensadores africanos, orientais e ameríndios e suas implicações filosóficas para apresentá-los 

aos colegas de modo criativo.  

 O nome do projeto advém do nome original do Egito, Kmt, que pode ser traduzido tanto 

como “terra preta” como “terra dos homens pretos” (NASCIMENTO, 2008). 

 A aplicação da Estratégia Pluriverso nesse projeto pode ser visualizada resumidamente 

no quadro 4, exposto a seguir e no de forma detalhada no livreto do projeto, disponível no link 

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-4.pdf.  

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-4.pdf


Figura 5— Capa do Projeto 4- Kemet- Repensar a certidão de nascimento da filosofia 

 

RODRIGUES e FELZKE (d), s.d. 

 

Quadro 4— Aplicação da Estratégia Pluriverso no Projeto 4 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE (d), s.d 



 No quinto projeto, “Geledés: a voz das mina!”, a partir do aprofundamento no gênero 

poético “slam” e da leitura da obra “O feminismo é para todo mundo— políticas arrebatadoras” 

(2019) de bell hooks, os alunos são convidados a apresentar vivências de mulheres negras e 

indígenas do passado e do presente e da importância da autonomia feminina negra para o salto 

civilizatório, através da elaboração de poesias do gênero slam poetry. 

 O nome do projeto, Geledés, faz menção a uma forma de sociedade secreta feminina de 

caráter religioso existente nas sociedades tradicionais yorubá, mais tarde passou a nomear um 

festival em honra do poder feminino sobre a fertilidade da terra, a procriação e o bem-estar da 

comunidade. 

Figura 6— Capa do Projeto 5- Geledés: a voz das mina! 

 

FONTE: RODRIGUES e FELZKE (e), s.d. 

 A aplicação da Estratégia Pluriverso nesse projeto pode ser visualizada resumidamente 

no quadro 5, exposto a seguir, e no de forma detalhada no livreto do projeto, disponível no link 

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-5.pdf.  

 

 

 

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-5.pdf


Quadro 5— Aplicação da Estratégia Pluriverso no Projeto 5 

 

FONTE: RODRIGUES e FELZKE (e), s.d. 

 

 No sexto projeto, com o título “Ubuntu: eu sou porque nós somos”, a partir dos curta 

metragens “5x Favela- Agora por nós mesmos” ( 2010) e da leitura do romance “Fique Comigo” 

de Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ (2018), os alunos são convidados a discutir diferentes paradigmas éticos 

e elaborar curtas metragens inspirados na leitura e nas rodas de conversa com as temáticas éticas 

discutidas. O nome do projeto faz referência à filosofia africana do Ubuntu, postura ética de 

caráter comunitário e tradicional.  

 A aplicação da Estratégia Pluriverso nesse projeto pode ser visualizada resumidamente 

no quadro 6, exposto a seguir, e no de forma detalhada no livreto do projeto, disponível no link 

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-6.pdf.  

 

https://pluriversoept.files.wordpress.com/2020/07/projeto-6.pdf


Figura 7— Capa do Projeto 6- UBUNTU: Eu sou porque nós somos 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE (f), s.d. 

Quadro 6— Aplicação da Estratégia Pluriverso no Projeto 6 

 

Fonte: RODRIGUES e FELZKE (f), s.d. 

 



 A construção desses projetos foi uma oportunidade para as alunas e alunos envolvidos 

terem contato com as obras selecionadas e realizarem um exercício de leitura pluriversal das 

temáticas abordadas através do diálogo com uma pluralidade de autores e de gêneros literários, 

com ênfase à produção filosófica de mulheres negras e povos subalternizados. Configurando-

se como um instrumento pedagógico explicitamente antirracista e plural. 

 Ao mesmo tempo, como se pauta na pesquisa e diálogos e em uma produção concreta 

que materialize as pesquisas realizadas, os projetos permitem a vivência da experiência de 

politecnia, com a superação da dicotomia entre teoria e prática através da pesquisa e do trabalho 

como princípios educativos. 

 Como não foi possível trabalhar com outros professores no decorrer da pesquisa, 

oficialmente os projetos de ensino são apresentados no âmbito da disciplina de filosofia, 

entretanto, sua estrutura, as leituras que propõem e as produções que orientam, foram 

construídas de modo a permitir, e convidar, à prática integradora entre as disciplinas. 

 

1.2.2 O site PluriversoEPT: subproduto e portfólio de pesquisa 

Para facilitar a divulgação da Estratégia Pluriverso foi desenvolvida uma página na 

internet (site), com endereço http://pluriversoept.com, na qual se apresentam, além da proposta 

da Estratégia Pluriverso, os projetos de ensino anteriormente apresentados e outros recursos e 

mídias, tais como técnicas para rodas de conversa e trabalho coletivo, vídeos, imagens, 

apresentações de Power Point, etc. O site, os projetos e demais recursos são considerados 

subprodutos educacionais da estratégia proposta. 

 O site em questão também foi construído coletivamente, através da plataforma 

Wordpress.com, que permite a edição e adaptação de modelos prontos de páginas online, 

conforme as necessidades do usuário. As fotografias de jovens que ilustram o site e o produto 

são, em sua maioria, de autoria do professor Saulo de Souza, que permitiu sua utilização. As 

imagens das pensadoras e pensadores utilizados nos livretos dos projetos são de autoria dos 

alunos ou de bancos de imagens gratuitas da internet. 

A primeira seção do site, intitulada “Início” apresenta a justificativa do produto, 

disponibiliza o texto da presente dissertação e apêndices e oferece a possibilidade de inscrição 

do visitante para que receba as atualizações do site no próprio e-mail, especialmente novos 

materiais didáticos para aplicação da estratégia, conforme pode-se verificar na figura 8. 

http://pluriversoept.com/


A segunda seção do site, intitulada “A Pesquisa” apresenta o percurso metodológico da 

pesquisa participante que produziu a Estratégia Pluriverso, bem como os sujeitos de pesquisa 

que são co-autores da estratégia, dos projetos e demais subprodutos. A visualização desta sessão 

está disponível na figura 9, apresentada a seguir. 

A terceira seção do site, intitulada “A Estratégia Pluriverso” apresenta o produto 

principal da pesquisa e explica brevemente as cinco etapas que a compõem. No fim da página 

se disponibiliza um panfleto de quatro páginas com a mesma explicação da estratégia em forma 

imprimível, disponível no anexo 2 dessa apresentação. A figura 10 apresenta a visualização 

dessa sessão do site. 

A quarta seção do site tem como título “Projetos” e consiste na exposição dos seis 

projetos de ensino construídos coletivamente em sub-grupos como modelos de aplicação da 

Estratégia Pluriverso. Ao clicar em cada título o navegador abre uma nova janela com a 

exposição detalhada dos objetivos do projeto escolhido. Conforme se visualiza na figura 11. 

A quinta sessão do site tem como título “Estratégias de Ensino” , conforme apresentado 

na figura 12. A sessão apresenta técnicas para a iniciar a discussão a respeito de um tema, para 

rodas de conversa, para decisões coletivas e para apresentação de novos materiais em sala de 

sala, como um novo livro para a leitura.  

Ao clicar no grupo de estratégias selecionado, o navegador abre uma nova janela, no 

qual o usuário pode fazer o download da estratégia de sua preferência. Essas técnicas foram 

utilizadas nos projetos de ensino e são apresentadas separadamente nessa sessão para facilitar 

sua utilização pelo usuário, conforme modelo apresentado no anexo 3. 

A sexta sessão do site se intitula “Mídias”, conforme se visualiza na figura 13. Nessa 

sessão são disponibilizados recursos como imagens, vídeos, apresentações de powerpoint que 

sirvam como materiais de apoio à aplicação da Estratégia Pluriverso e a abordagem dos temas 

propostos. É uma sessão que pretende ser atualizada constantemente conforme visto que, 

mesmo com o fim da pesquisa, o professor pesquisador pretende continuar compartilhando 

materiais estruturados conforme a estratégia proposta. 

Ao optar pela página online (site) como suporte para a Estratégia Pluriverso e para a 

divulgação dos outros recursos, que auxiliam na aplicação da mesma, o grupo de pesquisa visa 

facilitar o acesso à essa proposta de ensino e, dessa forma, contribuir para a implementação de 

práticas educativas antirracistas e politécnicas na Educação Profissional e Tecnológica. 



Figura 8— Página "Início" do site PluriversoEPT 

 

Fonte: http://pluriversoept.com 

http://pluriversoept.com/


Figura 9— Página "A Pesquisa" do site PluriversoEPT 

 

Fonte: https://pluriversoept.com/a-pesquisa/ 

https://pluriversoept.com/a-pesquisa/


Figura 10— Página "A Estratégia Pluriverso" do site PluriversoEPT 

 

Fonte: https://pluriversoept.com/a-estrategia-pluriverso/ 

https://pluriversoept.com/a-estrategia-pluriverso/


Figura 11— Página "Projetos" do site PluriversoEPT 

 

Fonte: https://pluriversoept.com/category/projetos/ 

https://pluriversoept.com/category/projetos/


Figura 12— Página "Estratégias de Ensino" do site PluriversoEPT 

 

Fonte: https://pluriversoept.com/category/estrategias-de-ensino/ 

https://pluriversoept.com/category/estrategias-de-ensino/


Figura 13—Página "Mídias" do site PluriversoEPT 

 

Fonte: https://pluriversoept.com/category/midias/ 

Como salientado anteriormente, a Estratégia Pluriverso e seus subprodutos, disponíveis 

no site htpp://pluriversoept.com podem ser aplicados em todos os anos do ensino técnico 

integrado ao médio. 

Até o momento a Estratégia Pluriverso foi desenvolvida e validada no próprio grupo de 

pesquisa participante na qual foi produzida, não tendo sido realizada nenhuma transferência ou 

realização oficial em outros espaços. Entretanto, a estratégia e os projetos estão sendo 

https://pluriversoept.com/category/midias/


divulgados em diferentes páginas educativas nas redes sociais e em grupos de pesquisa de 

pesquisadores negros e a página tem tido um bom número de acesso nos primeiros meses de 

lançamento. 

 

1.3 Modelos de subprodutos disponíveis na página online  

Conforme apresentado no tópico anterior, a página online reúne, além da apresentação 

da Estratégia Pluriverso, alguns subprodutos que auxiliam a aplicação da estratégia em sala de 

aula. Nas páginas a seguir apresentam-se exemplos desses subprodutos disponíveis no site, a 

saber: a) um dos projetos de ensino construídos coletivamente com a aplicação da Estratégia 

Pluriverso; b) panfleto de apresentação da Estratégia Pluriverso imprimível; c) modelo de 

estratégia de ensino para rodas de conversa.  

 

a) Modelo de livreto de projeto de ensino  

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

b) panfleto de apresentação da Estratégia Pluriverso imprimível 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 
c) Modelo de estratégia de ensino para rodas de conversa  

 

 



 

 

 

 

 

1.4 Objetivos 



O objetivo principal da proposta da Estratégia Pluriverso é de contribuir para a 

implementação do princípio da consideração pela diversidade étnico-racial no contexto da 

Educação Profissional e Tecnológica através de um processo de produção coletiva do 

conhecimento através do qual os alunos possam se sentir engajados e representados nas 

temáticas abordadas. 

A partir dele se constituem os objetivos específicos: 

I. Favorecer a superação do epistemicídio e do racismo que se realizam no 

apagamento de outras fontes do pensamento para além das hegemonicamente 

impostas, através da leitura e do debate das obras de pensadoras e pensadores 

pretas, pretos, indígenas e subalternos; 

II. Propor a superação da dicotomia entre teoria e prática através da proposição de 

uma estratégia de ensino pautada na pesquisa e no trabalho colaborativo como 

princípios pedagógicos; 

III. Favorecer que os ambientes educativos sejam espaços de vivencia dos valores 

civilizatórios afrocentrados, tais como a circularidade e a oralidade; 

IV. Contribuir para que os alunos desenvolvem uma cosmopercepção do mundo em 

chave de leitura pluriversal e interseccional, principalmente através da 

valorização explícita da produção de mulheres pretas. 

Além desses, o produto educacional pode abranger muitos outros objetivos específicos 

relacionados à vivência de cada grupo ou comunidade educativa que se proponha a aplicá-lo 

como estratégia antirracista e politécnica. 

 

1.5 Procedimentos metodológicos 

A construção da Estratégia Pluriverso se realizou no contexto de uma pesquisa 

participante realizada com alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio do Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia. 

A pesquisa foi realizada pela professor-pesquisador Augusto Rodrigues de Sousa, 

orientada pela professora Dra. Lediane Fani Felzke e apoiada institucionalmente pelo Núcleo 

de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Calama do Instituto Federal de Educação 

de Rondônia— NEABI/IFRO e pelo Grupo de Pesquisa em Temáticas Étnicas na Amazônia— 

GETEA, sediado no IFRO- Campus Ji-Paraná. 



A produção dos dados iniciais da pesquisa foi vivenciada através da metodologia das 

Rodas de Conversa, a partir das quais foi elaborado coletivamente o plano de ação para a 

elaboração do produto educacional. 

Inicialmente o grupo de pesquisa havia decidido elaborar uma coleção de seis projetos 

de ensino com a temática antirracista, pluriversal e politécnica, a partir de temas decididos 

coletivamente nas rodas de conversa. Mais tarde, como se mostrou necessário encontrar uma 

estrutura básica para os seis projetos a serem construídos, o grupo de pesquisa dedicou-se a 

pesquisar possíveis metodologias possíveis. A partir dessa pesquisa, foi decidido compilar uma 

estrutura própria, a qual foi dado o nome de “Estratégia Pluriverso”. 

Ao construir a “Estratégia Pluriverso” o grupo de pesquisa percebeu que ela poderia ser 

um produto mais efetivo para a cumprir os objetivos propostos, visto que sua estrutura poderia 

ser adaptada a qualquer temática trabalhada no currículo escolar, o que favorece a experiência 

de diálogo com diferentes perspectivas sobre os diversos conteúdos e temas, e não apenas em 

momentos ou temáticas isoladas ou anexas ao currículo oficial. Dessa forma, os projetos de 

ensino tornaram-se modelos de aplicação da Estratégia Pluriverso. 

O plano de ação construído foi elaborado com as seguintes etapas: 

a) Pesquisa bibliográfica por parte dos alunos sobre autoras e autores negros e indígenas 

que dialoguem com as temáticas propostas para os projetos integradores, com ênfase na 

produção de mulheres pretas e indígenas. 

b) Construção dos projetos a partir das pesquisas e de técnicas pedagógicas recolhidas 

pelo professor-pesquisador e vivenciadas no grupo de pesquisa (ex. dinâmicas, propostas de 

atividades, etc.). Nesse momento, percebeu-se a necessidade de uma estrutura comum aos 

projetos, de modo que a “Estratégia Pluriverso” foi desenvolvida e assumida como produto 

educacional principal da pesquisa. 

As alunas e alunos, divididos em sub-grupo, dedicaram aproximadamente dois meses 

(setembro e outubro de 2019) para ler a bibliografia que acreditavam contribuir para o 

desenvolvimento dos temas sugeridos para os projetos de ensino, enquanto o professor-

pesquisador oferecia outras perspectivas aos quais os alunos não tiveram contato. 

No decorrer do mês de Novembro os subgrupos reuniram-se para elaborar coletivamente 

as propostas dos projetos de ensino tal como se encontram atualmente nos livretos disponíveis 

para download na página https://pluriversoept.com/category/projetos/. 

https://pluriversoept.com/category/projetos/


c) Apresentação e avaliação da proposta dos projetos construídos coletivamente. Nessa 

etapa, os subgrupos apresentam e aplicavam o projeto de ensino que desenvolveram. Os colegas 

avaliavam o quanto os projetos aplicavam os passos da estratégia, se as dinâmicas e técnicas 

escolhidas eram envolventes, se a literatura escolhida se ligava ao tema e o quanto era possível 

estabelecer diálogos com outras perspectivas e leituras. 

Todos os projetos foram aprovados pelo grupo de pesquisa e avaliados como 

potencialmente envolventes, explicitamente antirracistas, pluriversais e politécnicos. Ao 

mesmo tempo, por assumir a experiência de mulheres pretas como ponto de partida, se 

apresenta como um prática pedagógica permeada por uma leitura interseccional da realidade. 

d) Construção da página online como suporte material da pesquisa e do produto 

educacional e dos subprodutos construídos. 

e) Divulgação dos resultados de pesquisa, primeiramente através da banca de 

qualificação do produto e, posteriormente, através da inserção da estratégia pluriverso nos 

repertórios oficiais; catalogação dos livretos dos projetos de ensino na biblioteca nacional; 

lançamento oficial do site pluriversoEPT. 

 

1.6 Materiais utilizados 

Para a construção da Estratégia Pluriverso partiu-se da pesquisa de metodologias de 

ensino e trabalho cooperativo/comunitário já existentes. Desse modo, foram escolhidos como 

base de construção da estratégia as propostas de metodologia para Aprendizagem baseada em 

Projetos—ABP propostas por Bender (2014) e por Larmer, Mergendoller e Boss (2015); a 

metodologia de ensino de filosofia para o ensino médio de Silvio Gallo (2012), a proposta de 

trabalho comunitário das Comunidades Eclesiais de Base- CEB’s, uma proposta eclesial 

ecumênica de trabalho cooperativo baseada na metologia da pesquisa participante (CELAM, 

2007); e a proposta metodológica para a educação profissional de Barato (BARATO, 2008). 

Associados a essas fontes, buscou-se fazer relações com valores civilizatórios africanos 

e afrodiáspóricos, em diálogo com os quatro eixos educativos propostos  pela UNESCO 

(RODRIGUES DE SOUSA, FELZKE e OLIVEIRA, 2019; DELORS et. al., 2010)). 

A proposta de ABP apresentada por William Bender tem suas raízes na proposta 

educativa do filósofo liberal John Dewey, mas por seu caráter politécnico, dialoga com a 

proposta de educação progressista herdada da tradição marxista. Para Bender, trata-se de “um 

modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os 



problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, 

então, agindo cooperativamente em conclusões” (BENDER, 2014, p. 9). As características 

principais da ABP propostas por Bender são apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 7— Características essenciais da ABP propostas por Bender (2014) 

Âncora: introdução e informações básicas para preparar o terreno e gerar o interesse dos alunos. 

Trabalho em equipe cooperativo: É crucial para as exigências de ABP, enfatizado por todos os proponentes da 

ABP como forma de tornar as experiências de aprendizagem mais autênticas. 

Questão motriz: Deve chamar a atenção dos alunos, bem como focar seus esforços. 

Feedback e revisão: A assistência estruturada deve ser rotineiramente proporcionada pelo professor ou no 

interior do processo de ensino cooperativo. O feedback pode ser baseado nas avaliações do professor ou dos 

colegas. 

Investigação e inovação: Dentro da questão motriz abrangente, o grupo precisará gerar questões adicionais 

focadas mais especificamente nas tarefas do projeto. 

Oportunidades e Reflexão: Criar oportunidades para a reflexão dos alunos dentre de vários projetos é o aspecto 

enfatizado por todos os proponentes do ABP. 

Resultados apresentados publicamente. Os projetos de ABP pretendem ser exemplos autênticos dos tipos de 

problemas que os alunos enfrentam no mundo real, de modo que algum tipo de apresentação pública dos 

resultados do projeto é fundamental dentro da ABP. 

Voz e escolha do aluno: Os alunos devem ter voz em relação a alguns aspectos de como o projeto pode ser 

realizado, além de serem encorajados a fazer escolhas ao longa de sua execução. 

 

 Doutra parte, Larmer, Mergendoller e Boss (2015) propõem um modelo mais sintético, 

porém baseado nos mesmos príncipios, ao qual os autores intitularam Gold Standard PBL, 

esquematizado na figura a seguir.  

 O modelo de ABP proposto está centralizado em três fundamentos a) os objetivos de 

aprendizagem do aluno; b) conceitos-chave da temática abordada c) habilidades de sucesso. A 

partir desses fundamentos propõem-se sete elementos essenciais para projetos de ensino: 1) 

Problema-Desafio ou Questão motivadora; 2) Pesquisa sustentada em fontes confiáveis; 3) 

Autencidade das experiência 4) Voz e Escolha do Estudante; 5) Reflexão; 6) Crítica e Revisão; 

7) Produto Público. 



Figura 14— Gold Standard PBL 

 

Fonte: Adaptado de Larmer, Mergendoller e Boss (2015) 

 Os autores insistem que esse trata-se de um modelo aberto e adaptável a cada ambiente 

educativo onde seja aplicado, dessa forma, propõem também sete práticas de ensino baseadas 

em projetos, que correspondem ao papel do professor nessa concepção de educação: 1) 

Planejamento e design nos projetos; 2) Alinhas as padrões curriculares nacionais; 3) Construir 

uma cultura de autonomia; 4) Gerenciar atividades; 5) Apoio individualizado a cada estudante; 

6) Avaliar a aprendizagem do aluno; 7) Engajar e Motivar. Nota-se que nessa proposta o papel 

do professor não se limita a transmitir conteúdos (LARMER, MERGENDOLLER e BOSS, 

2015).  

 No cenário educativo brasileiro, Silvio Gallo propôe uma estratégia de ensino de 

filosofia no ensino médio estruturada em quatro passos. Partindo da discussão sobre a 

ensinabilidade da filosofia ou do filosofar, o autor percorre a tradição filosófica para propor 

uma metodologia baseada na reflexão dos filósofos Jules Deleuze e Félix Guattari (1992) que 

propõem a atividade da conceituação como especificadade do fazer filosófico. A metodologia 

proposta por Gallo se realiza em 4 passos: a sensibilização, a problematização, a investigação 

e a conceituação. Para o grupo de pesquisa, o formato mais sintético e menos pragmático 

garantem maior aplicabilidade da metodologia em sala de aula. 

 

 

 

Figura 15— Metodologia para o ensino de filosofia no ensino médio 



 

Fonte: Adaptado de Silvio Gallo (2012) 

 O grupo de pesquisa também se debruçou no modelo de trabalho comunitário 

vivenciado pelas Comunidades Eclesiais de Base – CEB’S na América Latina. A proposta 

ecumênica, pautada numa proposta de teologia e pedagogia da libertação, teve muita força nos 

anos de 1970 e 1980 na América Latina, inclusive em movimentos sociais ligados às atividades 

eclesiais. 

 Certamente foi uma proposta presenta na vida de Paulo Freire enquanto trabalhou no 

Conselho Mundial de Igrejas e de outros educadores e educadoras que assumiram a perspectiva 

libertadora de educação na América Latina.  A metodologia está disposta em cinco passos 

intitulados 1) Ver- a realidade; 2) Julgar- à luz fé; 3) Agir- comunitariamente; 4) Avaliar as 

ações realizadas; 5) Celebrar (CELAM, 2007). 

Figura 16— Metodologia Ver-Julgar-Agir 

 

Fonte: Adaptado de CELAM (2007) 

 Todas essas metodologias foram confrontadas com a proposta metodológica 

especificamente voltada para a Educação Profissional e Tecnológica proposta por Barato 



(2008). A qual chamou atenção pela ênfase no partir da realidade concreta da vida dos alunos, 

na valorização da saber técnico como um tipo de conhecimento específico e não menos 

importante que o saber teórico, na superação da dicotomia entre teoria e prática e na celebração 

da obra concluída como processo de formação de identidade profissional e valorização do 

trabalhador. 

 Por fim, realizou-se também o diálogo dessas propostas metodológicas com os 

princípios de educação do futuro desenvolvidos pela equipe de Delors e confrontados com os 

valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros. Acredita-se, desse  forma, que uma educação 

do futuro passa necessariamente pela crítica à padrão de colonialidade imposto pelo ocidente e 

no reconhecimento de outras perspectivas de conhecer (pluriversalidade), fazer (circularidade, 

axé e e cooperatividade), conviver (quilombismo) e ser (ubuntu) (DELORS, 2010; 

RODRIGUES DE SOUSA, FELZKE e OLIVEIRA, 2019). 

 A partir dessas propostas metodológicas, o grupo de pesquisa decidiu compilar uma 

metodologia própria, que assumisse na forma de cinco passos, os fundamentos teóricos e 

políticos que ajudassem a cumprir o objetivo de implementar prátivas educativas antirracistas, 

pluriversais, interseccionais e politécnicas. 

 Para a construção dos projetos de ensino, foram utilizados livros físicos e digitais, 

especialmente dos pensadores indígenas e africanos. Os livretos foram formatados no programa 

InDesign, software pago da Adobe Systems desenvolvido para diagramação e organização de 

páginas e documentos para publicação. 

 O site foi construído na plataforma Wordpress.com, que oferece versões gratuitas e 

pagas de páginas online. As páginas gratuitas possuem muitas funcionalidades, mas o grupo de 

pesquisa preferiu a versão paga, que permitia um domínio (nome do site) mais sintético e, por 

isso, mas fácil de se divulgar. 

  

1.7 Formas de utilização 

 A Estratégia Pluriverso foi desenvolvida para ser aplicada na preparação de aulas, 

sequências didáticas e projetos nas disciplinas de Humanidades, especialmente filosofia, em 

Educação Profissional e Tecnológica. Dessa forma, propõe que sejam seguidas as etapas 

propostas na estragégia como estrutura básica das práticas pedagógicas realizadas. 

 Quantos aos projetos de ensino apresentados, são modelos de aplicação da estratégia em 

temas específicos. Eles podem ser utilizados tanto integralmente quanto adaptados à cada 



realidade educacional. Originalmente, os projetos foram produzidos no contexto da disciplina 

de filosofia, entretanto suas temáticas, leituras e produções propostas deixam aberta a 

possibilidade da integração de diversas disciplinas na execução dos projetos. 

 O site PluriversoEPT, como suporte das estratégia e dos subprodutos, pode ser utilizado 

tanto para acessar projetos e estratégias de ensino, quanto outros recursos que continuarão a ser 

compartilhados nessa página pelo pesquisador principal. 

 

2 IMPACTO SOCIAL 

 O ambiente educativo se configura como um espaço dialético de disputa de conceitos e 

de hegemonias políticas, pois, ao mesmo tempo em que reproduzem os valores sociais 

hegemonicamente consolidados, confronta-se com os modos de conhecer, fazer, ser e conviver 

dos sujeitos sociais que o acessam (ALTHUSSER, 1980; BORDIEU e PASSERON, 2013; 

GRAMSCI, 2007). 

 O conflito se intensifica com o crescimento da oferta de acesso à escola de sujeitos 

historicamente excluídos, tais como povos indígenas e grande parte da população negra. Que, 

ao conquistarem os espaços materiais de produção do conhecimento- escolas, universidades, 

etc.- exigem também a presença nos espaços símbólicos do currículo, das práticas pedagógicas, 

das temáticas abordadas (ARROYO, 2012; HOOKS, 2017; FREIRE, 2005). 

 Ainda persiste o mito da democracia racial na realidade social brasileira, que esconde 

processos de verdadeiro genocídio do povo negro e dos povos indígenas, inclusive através de 

políticas institucionais do Estado, seja através das práticas de branqueeamento da população 

vigentes desde a pós-abolição ou nas atuais práticas de assassinato sistemático de jovens e 

famílias pretas e indígenas, com o aval do Estado. Ao mesmo tempo, o racismo se perpetua 

através de táticas de silenciamento das violências praticadas e da minimização denúncia das 

vítimas (ALMEIDA, 2018; FERNANDES, 2008; NASCIMENTO, 1978). 

 Soma-se a esses desafios, a resistência das pedagogias socialmente consolidadas em se 

abrir para outras perspectivas, abandonar a ênfase nas metodologias e conteúdos eurocêntricos 

e o reconhecimento do conhecimento produzido em outros espaços geopolíticos e corpo-

políticos, e do conhecimento técnico como saber autônomo, por hora menosprezado como 

resultado do desprezo ao trabalho forjado na experiência da escravidão, berço da sociedade 

brasileira (BARATO, 2003; SOUZA, 2019). 



 Nesse sentido, a Estratégia Pluriverso proposta como produto educacional busca 

responder à necessidade de modelos para práticas pedagógicas explicitamente antirracistas, 

assumindo uma perspectiva decolial e interseccional e um horizonte pluriversal e politécnico 

(AKOTIRENE, 2018; BRASIL/MEC/CNE, 2004; RIBEIRO, 2019).  

 Desse modo, não se propõe apenas o acréscimo de conteúdos, mas convida-se a uma 

mudança profunda das perspectivas epistemológicas e das metodologias pedagógicas, 

especialmente no que se refere ao papel do professor e nas relações estabelecidas em sala de 

aula.  

 Assim, convida-se à superação da visão do professor como transmissor de 

conhecimentos para animador de processos de autonomia dos alunos; e à sala de aula, do espaço 

do monólogo, ao ambiente do diálogo e do aprendizado mútuo. Um movimento que pressupõe 

a superação da linearidade epistemológica ocidental em vista da circularidade complexa do 

pensar africano, afrobrasileiro e indígena (BISPO, 2015; HOOKS, 2017; KOPENAWA e 

ALBERT, 2015). 

 Ao mesmo tempo, os sub-produtos, que se apresentam como modelos de aplicação da 

estratégia, buscam dar visibilidade ao conhecimento produzido por pensadoras e pensadores 

pretas e pretos, indígenas e de outros povos subalternizados nas estruturas curriculares 

consolidadas. Neles, valorizam-se diferentes linguagens e diferentes espaços de produção do 

conhecimento e convidam os alunos a uma experiência de unidade entre teoria e prática através 

da pesquisa e do trabalho colaborativo. 

 Por isso, a Estratégia Pluriverso é apresentada como um produto educacional que se 

encontra na encruzilhada de suas temáticas educativas igualmente importantes: a consideração 

pela diversidade étnico-racial e o horizonte politécnico da educação profissional. Numa 

encruzilhada, os modelos epistêmicos ocidentais, fundamentados na linearidade, não 

conseguem dar conta de buscar a totalidade do desafio. 

 No mundo filosófico africano e afrodiaspórico, no entanto a encruzilhada é um elemento 

corriqueiro, especialmente na experiencia mitológica, que vê em Exú das encruzilhadas, aquele 

rompe o espaço-tempo, aquele que prática ao justiça ao subalterno explorado; e no pensamento 

interseccional, herança do feminismo negro, que vê na encruzilhado o ponto de encontro das 

múltiplas heterarquias que sustentam o sistema-mundo vigente. 

 É uma boa hora de partir dessa perspectiva para dialogar cada vez mais com a 

complexidade da vida real, cada vez mais evidente e para o qual a educação deve responder. 
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