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OBS.: A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ VALIDADA MEDIANTE PREENCHIMENTO E ENVIO DO FORMULÁRIO. 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES ENVIADAS POR E-MAIL. 

 

Justificativa 

 

No dia 4 de setembro de 2020, o encontro do projeto Narratividades Geográficas, coordenado pelo professor 

Eguimar Chaveiro, do IESA/UFG, teve como tema “O espetáculo da loucura: é possível desconstruir a 

linguagem do déficit no III Milênio?” Um dos palestrantes, o Dr. Annibal Coelho de Amorim, médico 

psiquiatra e psicólogo da Fiocruz, nos fez um questionamento: “O que nos impede de ler adequadamente as 

pessoas?” Essa questão evoca outras: “De onde vêm a incompreensão do mundo e a intolerância com o(a) 

outro(a)?” Na atualidade, pode ser que venham das paixões fomentadas pela matriz moderna colonial de poder e 

de valores que herdamos e da qual não conseguimos nos desvencilhar.  

 

A colonialidade com a racionalidade moderna funda e estrutura o capitalismo com base nos princípios de 

dominação da cristandade patriarcal e escravagista. Um dos mais perversos e poderosos desses princípios e que 

atua até agora é a destruição da dignidade da pessoa que se quer dominar. Em uma perspectiva mais colonial 

que cristã, essa destruição é explícita e violenta; em uma perspectiva mais cristã que colonial, é feita de modo 

implícito e sagaz. De uma ou de outra forma, é sempre um princípio de dominação pela destruição do ser, é 

colonialidade do ser. Essa herança histórica, moderno/colonial, de destruir a dignidade das pessoas, com ou 

sem violência explícita, é a base do discurso de ódio, e o ódio é o modus operandi tanto da cristandade quanto 

da colonialidade.  

 

O ódio ao outro, ao diferente, inventado e cristalizado durante o colonialismo escravagista, se materializa em 

forma de discriminação racial ao outro da colonialidade (ao indígena, à pessoa negra, seja ela preta ou parda), é 

o racismo. O ódio ao feminino se materializa em forma de discriminação às vivências de gênero feminino e pelo 

feminino, são o machismo, a misoginia e todas as fobias relacionadas ao gênero e à sexualidade. Por isso, o ódio 

à mulher negra e à mulher indígena é tão acirrado, por isso, as mulheres negras e indígenas em evidência na 
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mídia são as mais atacadas nas redes sociais, por isso, as redes sociais se tornaram uma arena para o abate do 

corpo feminino negro e indígena, seja ele qual for. As redes sociais são o espaço (arena) por excelência para a 

enunciação efusiva do discurso de ódio.   

 

Como esses sentimentos são formados socialmente, de modo “a nos impedir de ler adequadamente as pessoas”? 

O que nos interessa é discutir, de maneira problematizadora, de que maneira as instituições sociais, 

principalmente, as instituições „linguagem‟ (as línguas, as práticas sociolinguísticas, as literaturas) e „escola‟ (os 

currículos, as normas, o ensino de línguas, as práticas de letramento, as normas sociolinguísticas) contribuem 

para a formação das subjetividades (sentimentos, percepções, visões de mundo, emoções, paixões).  

 

As instituições sociais, reguladas pelo Estado e por segmentos organizados da sociedade, são responsáveis por 

estabelecer normas – padrões de normalização ou padrões de normalidade –, que são as “regras institucionais”, 

e de garantir o cumprimento dessas normas, em geral, por meio da aplicação de sanções e punições. Silvio 

Almeida (2019, p. 38) afirma que “é no interior das regras institucionais que os indivíduos se tornam sujeitos, 

visto que suas ações e seus comportamentos são inseridos em um conjunto de significados previamente 

estabelecidos pela estrutura social”. Do cumprimento geral das normas sociais, conjunto das regras 

institucionais, depende a estabilidade dos sistemas sociais (ALMEIDA, 2019, p. 38).  

 

As instituições como governo, família, organizações religiosas (igrejas, templos, terreiros, mesquitas etc.), 

escola, dentre outras, e instituições mais abstratas e simbólicas como as línguas, as literaturas, as práticas 

culturais, as mídias, dentre outras, contribuem para a rotinização ou naturalização das regras que se querem de 

vivência comum em uma sociedade para a estabilidade dos sistemas sociais. Ocorre que essas regras são 

determinadas pelos grupos que se encontram no comando do poder, com o intuito de controlar os conflitos e 

conter as tensões. O que é naturalizado como “normal” ou “padrão de normalidade”, então, é a dominação de 

um grupo sobre outros. 

 

Retomando a questão inicial: “O que nos impede de ler adequadamente as pessoas?”, desdobramo-la em outros 

questionamentos mais específicos da área: Qual o papel da linguagem e da promoção dos letramentos na 

formação das subjetividades, na manutenção e na transformação da intolerância? Qual o papel da escola na 

formação e transformação das subjetividades?  

Objetivos 

 

Geral 

 

Sondar como as subjetividades são construídas no período de formação escolar básica e de formação superior 

docente.  

 

Específicos 

 

Sondar que tipo de subjetividades (i) o currículo escolar da educação básica, de maneira explícita e implícita, 

está formando; (ii) as leituras literárias selecionadas e lidas na educação básica estão formando; sondar que tipo 

de subjetividades estão sendo formadas pela escola; pensar em maneiras de transformar subjetividades na 

formação docente.    



 

 

 

Metodologia 

 

Escolher uma materialidade para estudo (currículo escolar, projetos de curso, planos de ensino ou outros 

documentos pedagógicos) de escola de ensino fundamental 2 e ensino médio ou de um curso de licenciatura, 

material de leitura (literatura, filmes etc.), mídias. Sondar, por meio das pistas e índices, que tipo de percepção 

de mundo, de sociedade e de pessoas, esses documentos estão construindo. Selecionar as evidências, citá-las e 

discuti-las. Refletir sobre caminhos de transformação se for necessário. Quem preferir, poderá sondar as pessoas 

(estudantes, professores(as), gestores(as), comunidade). Vamos organizar rodas de conversas para debater as 

questões e os resultados.  

 

 

Cronograma: 

Período de inscrição   A partir do dia 14/09/2020 

Leitura dos textos teóricos e dos materiais A partir de outubro de 2020 

Rodas de conversas  A definir  

Entrega do produto final (ensaio)  Junho de 2021 

 

 

Distribuição da carga horária 

ATIVIDADE CH 

Leitura e estudo de textos teóricos e dos materiais 30 h 

Ler o material   25 h 

Participação em rodas de conversas virtuais  15 h 

Produção do ensaio final  30 h 

TOTAL  100 h 
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