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O MAR, VOINHA E ALGUMAS HISTÓRIAS CONTADAS AO PÉ DO PILÃO: 

REFLEXÕES SOBRE FORTALECIMENTO PARA UMA DOCÊNCIA ENGAJADA 

 

“Atravessei o mar, um sol 

Da América do Sul me guia 

Trago uma mala de mão 

Dentro uma oração, um adeus 

Eu sou um corpo, um ser (...)”
1
 

 

Thatianny Alves de Lima Silva
2
. 

Taguatinga-DF, 11de julho de 2022. 

 

À senhora que deixa rastros de café pilado em meio à fumaça do palheiro no canto da 

boca, 

Bênção, voinha? Escrevo esta carta, ainda que não tenhamos nos conhecido nesta 

dimensão do visível, por acreditar que mesmo estando próxima a mim queria que visse e 

ouvisse por essas linhas escritas algo que tem feito meu coração pulsar. A verdade é que eu 

queria sentar no chão, bem pertinho da senhora enquanto pila o café, para ouvir suas histórias. 

Mas enquanto isso não acontece, queria contar para a senhora uma história, dessas que fica 

persistente em nossas cabeças.  

 

Prepare o seu coração 

Pras coisas que eu vou contar 

Eu venho lá do sertão 

Eu venho lá do sertão
3
 

 

                                                 
1
 Um corpo no mundo. Canção interpretada por Luedji Luna. Composição: Luedji Gomes Santa Rita, 2017. 

2
 Thatianny Mukongotawa, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática (PPGECM) da UFG, membro do Coletivo Negro/a Tia Ciata (LPEQI/UFG) e do Núcleo de Pesquisa 

e Investigações Cênica Coletivo 22 (NuPICC). Coordenadora Nacional do Projeto Afrocientista durante a 

segunda e terceira edição (ABPN/IU). Conectando todas essas as dimensões, está o desejo em ver 

transformações nos contextos educativos. Contato: thatiannysilvaa@gmail.com  
3
 Disparada. Canção interpretada por Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. Composição: Geraldo 

Vandré / Théo De Barros.  

Imagem - Mãe Nega em Missão de Aricobés, 2012. Arquivo pessoal. 
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Bem, quando eu era criança e ainda morava em Aracaju (SE), eu gostava muito 

quando a família se reunia para ir à praia. Lembro que eu me dividia entre conversar com as 

pessoas que estavam com a gente e a imensidão de kalunga, do mar, pensando no que poderia 

existir do outro lado. Eu assim, tão pequena, não conseguia enxergar até onde iria aquela 

imensidão. Ficava um bom tempo observando e pensando sobre isso. Acreditava que ao 

crescer poderia descobrir o outro lado. Sabe essa palavra que disse (kalunga), ela “(...) é uma 

palavra chave na religião congo. A palavra significa o oceano; também significa imensidão; 

significa também a energia maior que existe. É também a palavra que significa Deus” (FU-

KIAU, 1997). É também usada para dizer que uma pessoa está presente. (SANTANA, 2019). 

As presenças que dizem das conexões entre eu, outros/as, ancestrais e a energia maior que 

existe. Grande mar de possibilidades que conecta as diferentes existências e suas diferentes 

temporalidades. 

Diante de kalunga, do grande mar, penso que muita coisa aconteceu entre a Thaty 

criança e a Thatianny Mukongotawa. Ainda hoje, sempre que possível, quando estou em 

frente ao mar, eu paro, respiro e tento ver até onde minha vista alcança. Com os pés na areia, é 

como se eu imaginasse uma grande reta diante dos meus olhos, e tantas outras que me levam 

às dimensões distintas: duilu
4
, ixi

5
 e tudo que está ao meu redor. Com a areia quente sob meus 

pés, o Sol alto no céu e o cheiro de maresia, busco me localizar diante dessa imensidão que eu 

percebo e o que está imperceptível. Estou aqui, bem ao centro de uma encruzilhada. Para 

Leda Maria Martins (2021), “a encruzilhada é o lugar sagrado das intermediações entre 

sistemas e instâncias de conhecimentos diversos (...)”. De conhecimento a senhora entende, 

não é, voinha? Soube que a senhora era de uma inteligência e de uma perspicácia imensa, que 

adorava contar histórias.  

Nesse ir e vir das nossas histórias, tal qual onda do mar, relembro aqui Beatriz 

Nascimento. Sergipana assim como eu, ela disse que há um perigo quando as histórias dos 

locais, em especial tratando de continente africano, são despertadas a partir da história da 

Europa. O perigo é uma fragmentação ou uma quebra da identidade de negros/as e seus/suas 

                                                 
4
 Palavra em quimbundo para retratar o céu. Fonte: conhecimento oral a partir das vivências em terreiro de 

candomblé. É possível encontrar palavra com sonoridade semelhante (lilu). Disponível 

emhttps://inzotumbansi.org/nkanda-dicionario/. Acesso em 26 nov 2022. 
5
 Palavra em quimbundo para retratar a terra. Disponível em: https://inzotumbansi.org/nkanda-dicionario/ . 

Acesso em 03 out 2022. 

https://inzotumbansi.org/nkanda-dicionario/
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descendentes. Esta lembrança da fala de Beatriz Nascimento (1985) também surgiu a partir de 

uma pergunta que fiz a várias pessoas de nossa família: qual era o seu nome? Sempre diziam: 

“Maria”. Outros/as diziam: “Lembro que a gente a chamava de Maria, não lembro do resto”. 

Se, assim como disse Beatriz Nascimento, conhecer a própria história é importante para que 

as nossas identidades não sejam fragmentadas, essa carta é fruto do desejo em conhecer mais 

sobre sua história e poder me ver melhor. 

Neste sentido, vou aproveitar para dar notícias de como estão as coisas por aqui, bem 

como me apresentar devidamente. Chamam-me Thatianny Alves de Lima Silva, mas também 

por Mukongotawa. Hoje em dia estou estudando porque quero permanecer na carreira de 

professora. Acredito que só consigo me dedicar aos estudos de um jeito que eu busque formas 

melhores para ensinar e aprender pois recebi muitos incentivos, inclusive de painho e mainha. 

Tudo isso reflexo do que a senhora, minhas outras avós e parentes, fizeram. Como quem 

dissesse (algumas vezes sem dizer): “Vai estudar porque é assim que você vai ter uma vida 

diferente dessa daqui”.  

Quando eu comecei a lecionar, sempre ouvia de colegas professores/as que era 

importante não se envolver, chegar até a sala e repassar o conteúdo: este era o foco. Eu não 

conseguia seguir assim e neste momento me aproximei de uma professora negra 

estadunidense, que também passava por algo semelhante. Soube, quando eu li o livro dela, 

que tem o título: “Ensinando a transgredir”. Eu sigo aprendendo... bell hooks (2021, p. 189) 

certa vez disse: “assim como a família costuma ser base de treinamento para a vida em 

comunidade, ela também é o lugar em que nos é dada pela primeira vez, a noção sobre o 

significado e a importância da educação”. Assim, acreditar na potência de transformação da 

educação, na possibilidade de ascensão social, foi algo que mobilizou nossa família e tantas 

outras famílias neste solo brasileiro, território construído por mãos negras e indígenas que em 

travessias forçadas durante o período de escravização, resistiram e persistem até os dias de 

hoje.  

Voltando para as histórias dos dias de hoje em nossa família, meus pais, irmãos e eu 

estamos no centro-oeste, lugar em que o céu parece o nosso mar. Confesso para a senhora que 

por muito tempo eu quis voltar para o nordeste. Eu sempre achei que este centro do Brasil 

aqui não era o meu lugar, depois de muito pensar o que me fazia querer voltar, uma das coisas 
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era o clima de familiaridade, o calor humano das relações, a intimidade sem grandes 

protocolos, a vida colorida.  

O tempo foi passando e eu fui-me “achegando” às pessoas e lugares que me faziam 

sentir em casa. Coletivamente construímos nossos quilombos e ao fazer isso me sentia ainda 

mais fortalecida. Beatriz Nascimento (1985) disse que quilombo é um marco na capacidade 

de resistência e organização das pessoas negras. A senhora acredita que antigamente os 

portugueses, durante o período violento da colonização e após as guerras no nordeste, no 

século XVII, disseram que quilombo era qualquer habitação com cinco negros ou mais 

fugidos e que não tenham ranchos levantados. Mas nós sabemos que quilombo era e é um 

sistema social alternativo em meio ao sistema escravagista (NASCIMENTO,1985). Muita 

história não é, voinha? 

A professora a que eu me referi há pouco, bell hooks (2021), acredita que “falando 

sobre o passado, entendendo as coisas que nos aconteceram, podemos nos curar e seguir em 

frente”. Essa cura que me parece ser uma resposta à estrutura dos contextos sociais que 

vivemos. Cura que não diz somente da dimensão pessoal, mas que reflete ainda nas escolhas 

profissionais e modos de exercer a profissão. Foi assim que percebi que valorizo o afeto, a 

escuta, a troca, atenção à comunicação, alguns dos elementos que compõe o amor (HOOKS, 

2021). Ensinar considerando “a educação como prática de liberdade é um jeito de ensinar que 

qualquer um pode aprender. (...) participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos 

alunos (...) para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e íntimo” 

(HOOKS, 2017, p.25). É essa constante luta por justiça social, sabe? “Sempre que amamos a 

justiça (...) nos recusamos a permitir que qualquer pensamento anuvie nosso julgamento. 

Abraçamos uma lógica inclusiva. Reconhecemos os limites do nosso conhecimento” 

(HOOKS, 2021, p. 45). 

Conseguir ter consciência, perceber tudo isso que falo para a senhora, foi um 

movimento muito importante para que o passo para caminhar ficasse mais certeiro, 

acreditando nas escolhas e em uma atuação engajada. Sabe que essa palavra – engajamento – 

me remetia a várias coisas, mas com bell hooks, pude ter outra compreensão. Para hooks 

(2017), o engajamento está relacionado com o bem-estar de estudantes e professores/as, 

valorização da expressão, criação de espaços para todos/as com compromisso, além de ser 

uma expressão do ativismo político.  



 

 
Um mar de possibilidades conectando escolas, universidades e comunidades. 
Ano 8, N°8. Dezembro/2022  
ISSN 2447-8369 

 

Tantos/as professores/as que atuam de modo engajado representam um grande lugar 

de resistência dentro de um espaço que, por muito tempo, não quis nossa presença – a escola. 

Como a luta não pode parar, seguimos buscando formas para contribuir com o ingresso e 

permanência de quem antes não tinha o direito de ler e escrever antigamente. Fico aqui 

pensando que não apenas o que aprendemos nos espaços familiares ajuda a perceber a 

importância da educação, como também ter um amparo político é essencial. No ano de 2023, 

completaremos dez anos da publicação da lei 10.639
6
. Essa lei, voinha, estabeleceu que as 

escolas de ensino fundamental e médio, sejam públicas ou particulares, precisam falar da 

história e da cultura afro-brasileira. Em 2008, essa lei foi alterada por outra lei (11.645
7
), 

incluindo também o ensino de história e cultura indígena. Aí na Paraíba, tem um professor da 

universidade federal chamado Antônio Baruty (José Antônio Novaes da Silva), que disse que 

somente a partir de 2003 foi possível aumentar a possibilidade de crianças negras deixarem de 

ser inclusas em grupos pautados unicamente em uma visão eurocêntrica de mundo (SILVA, 

2020). Essa conquista política foi uma conquista do Movimento Social Negro, disse o 

professor Baruty (2020), o nosso grande quilombo.     

Falando em história, nas lutas coletivas, relembro novamente Beatriz Nascimento 

(1985). Ela disse que o quilombo é a historia do negro. Encontrar esses espaços, corpos e 

histórias me fez acreditar na força do ato de contar e ouvir histórias. Acho que quero dizer 

aqui é como a família, local em que aprendemos sobre a importância da educação, as pessoas 

que constituem nossos quilombos, os nossos próprios corpos e trajetórias, a nossa luta por 

resistir a partir do movimento de ocupar diferentes espaços, modificar leis, aprender para 

ensinar: tudo isso, contribuiu para que eu acreditasse na educação como caminho de ascensão, 

uma educação como prática de liberdade.   

É tanta coisa que eu queria contar para a senhora. Tem momentos que queria a 

possibilidade de vê-la pilando o café, recebendo a mim e meus irmãos em sua casa, para me 

aproximar da senhora só pra ganhar um carinho despretensioso, como neta dengosa que por 

vezes não sabe se achegar, mas tenta. Sabe como nossa família lembra-se da senhora? Mulher 

negra, alta, esguia, que adorava fumar um cigarro de palha enquanto contava histórias e pilava 

                                                 
6
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em 30 ago 2022. 

7
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm . Acesso em 29 set 

2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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o café. Mulher que criou os filhos sozinha enquanto meu vô, o pai das crianças, estava em 

Canudos. Mulher arretada! Foi assim que ouvi! É desta forma que a senhora tem sido 

cotidianamente lembrada. Sinto muita honra em trazer também em mim a sua trajetória.  

Essas idas e vindas entre o passado e o presente, este “tempo que simultaneamente 

curva-se para frente e para trás” (MARTINS, 2021, p. 53) me colocou novamente na 

encruzilhada que tinha mencionado no início dessa carta, em frente ao mar, percebendo os 

caminhos para frente, para trás, para os lados e para dentro. Leda Maria Martins (2021) fala 

que a encruzilhada é um ponto numa estrutura que é filosófica e religiosa, que tem uma forma 

complexa, é o lugar das intersecções, das fronteiras. Eu fico aqui, falando as histórias que 

ouvi, indo para o passado e vendo em nós (em meu pai, em mim, em meu irmão e em minha 

irmã) elementos que dizem que a senhora está viva em nós. O senhor das encruzilhadas, Njila, 

é a força em que surgem as possibilidades de criação e tradução de saberes. É dessa forma que 

me sinto hoje: com a força das encruzilhadas à medida que busco formas de me expressar 

aqui para a senhora. 

Ao tempo que estou em uma encruzilhada, diante de kalunga, é como se eu viajasse 

longe, viagem que atravessa o Atlântico. Vou ficando por aqui, ouvindo de longe o som das 

ondas, com a lembrança viva do cheiro de café pilado. Sigo com desejo de saber de mais 

histórias, de saber seu nome completo, o que gostava ou não de fazer; com desejo de cultivar 

essa memória ancestral, sua história em mim, em cada passo que eu dou, inclusive dentro das 

salas de aulas.  
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