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RESUMO 

O presente trabalho é um recorte de minha pesquisa de mestrado e teve por objetivo retratar 

uma atividade de leitura e escrita proposta pela professora e realizada em sala de aula com 

alunos da EJA. A música Pra que discutir com a madame, de João Gilberto, faz uma crítica aos 

preconceitos racial, social e principalmente, ao cultural. Os comentários demonstravam 

claramente a percepção dos alunos sobre os preconceitos que o samba revelava. A primeira 

estrofe já retrata tipos de preconceitos existentes na sociedade: racial “Madame diz que a raça 

não melhora” / “Mistura de raça, mistura de cor”; cultural “É música barata sem nenhum valor” 

/ “que samba tem pecado” / “que o samba tem cachaça”; e social, subentendido pelo fato de o 

samba ser democratizado nas camadas populares (“O samba brasileiro democrata”).  As 

reflexões e os debates gerados a partir da letra da música representaram o desmonte da lógica 

abissal (SANTOS, 2010), pois pode exemplificar a discriminação da sociedade hegemônica 

pelas classes populares, segundo diferenças de gosto musical, de ritmos etc. Destaco que havia 

por parte da professora um cuidado ao abordar tais temáticas e as leituras selecionadas não eram 

aleatórias e, sim, específicas quanto aos temas relacionados, predominantemente, à cultura afro. 

Por meio de diversas atividades, ela trabalhava a cultura africana e sua contribuição para a 

formação do povo brasileiro, trançando disciplinas que fizeram parte das aulas, assim como 

discutindo preconceitos advindos a partir dessa cultura, pela hegemonia branca. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação de Leitores e Escritores; 

Preconceitos. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um recorte de minha pesquisa de mestrado, intitulada Práticas de 

leitura e escrita na educação de jovens e adultos: como formar leitores e escritores? – 

vinculada à Linha de Educação Inclusiva e Processos Educacionais do Programa de Pós-

Graduação em Educação (ProPEd) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

O estudo teve por objetivo investigar as práticas pedagógicas de leitura e escrita — 

desenvolvidas em uma classe de um programa de educação de jovens e adultos (PEJA I, Bloco 

II) oferecido em uma escola municipal do Estado do Rio de Janeiro, no turno da noite, em um 

semestre letivo.  

Observei sistematicamente e verifiquei as práticas pedagógicas de leitura e de escrita 

desenvolvidas por uma professora de anos iniciais do ensino fundamental, com alunado 
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alfabetizado, entendendo que, neste Bloco, dever-se-iam dar atividades de consolidação / 

continuidade da formação de leitores e escritores. A Metodologia, de natureza qualitativa, 

dispôs de instrumentos como: diário de campo, entrevistas semiestruturadas e uma ficha de 

perfil dos sujeitos da pesquisa. Esses instrumentos me auxiliaram a compreender como sujeitos 

jovens e adultos se reconheciam como leitores e escritores por meio das práticas de leitura e 

escrita na e para além da escola. 

 Entretanto, para este trabalho, optei por retratar uma atividade de leitura e escrita 

proposta pela professora em sala de aula. A partir da letra de uma música, reflexões e debates 

acerca do preconceito racial e do preconceito cultural, representaram o desmonte da lógica 

abissal (SANTOS, 2010) – sustentada pela hegemonia dos países dominantes (Norte Global) 

diante dos países do dominado “terceiro mundo” (Sul Global). As injustiças globais produzidas 

por essas lógicas abissais emergem a partir de uma cartografia metafórica das linhas globais, 

propostas pelos autores, que dividem desigualmente países dos Hemisférios Sul Global e do 

Norte Global. A hegemonia de países capitalistas e colonialistas desencadeia uma série de 

injustiças globais que afetam diretamente aqueles rotulados de “inferiores” por não se 

enquadrarem nos moldes dominantes − parte de uma concepção de conhecimento segundo a 

diversidade de culturas, forjada por Boaventura de Sousa Santos como Epistemologias do Sul. 

 Cabe ressaltar que, havia por parte da professora um cuidado ao abordar tais temáticas 

e as leituras selecionadas não eram aleatórias e, sim, específicas quanto aos temas relacionados, 

predominantemente, à cultura afro. Por meio de diversas atividades, ela trabalhava a cultura 

africana e sua contribuição para a formação do povo brasileiro, trançando disciplinas que 

fizeram parte das aulas, assim como discutindo preconceitos advindos a partir dessa cultura, 

pela hegemonia branca. 

  

ATIVIDADE: PRECONCEITOS RACIAL , CULTURAL E SOCIAL 

Apresento a atividade de leitura e escrita que destacou o preconceito racial e o 

preconceito cultural a partir da letra de uma música. A música como elemento da cultura, pode 

exemplificar a discriminação da sociedade hegemônica pelas classes populares, segundo 

diferenças de gosto musical, de ritmos etc. Além disso, do ponto de vista do gênero textual, a 

música tem estrutura própria, muitas vezes aproximando-se da poesia. Pra que discutir com a 

madame, de João Gilberto, a canção escolhida pela professora, faz uma crítica aos preconceitos 

racial, social e principalmente, ao cultural. A professora tinha por objetivo discutir essas 

questões com a turma e, por isso, trouxe a letra da música e distribuiu para todos. Em seguida, 

fez a leitura e foi apontando cada parte do texto e fazendo questionamentos.  
Pra que discutir com madame 

Haroldo Barbosa e Janet de Almeida1 

                                                           
1 O artigo Madame existe, de Tânia da Costa Garcia, professora de Sociologia da Comunicação da 

FACOM/FAAP e de História da Comunicação da FIAM, Mestre em Ciências Sociais e Doutora em História 

Social pela USP, faz a seguinte consideração sobre a motivação dos autores para escrever o samba: “Este samba 

da autoria de Haroldo Barbosa e Janet de Almeida, de 1956, incorporado ao repertório de João Gilberto com 

sotaque de bossa nova, não é só mais uma canção valorizando o samba e dando de ombros para aqueles que 

costumam desdenhar do gênero. A referida Madame que afirma ser o ‘samba música barata, sem nenhum valor’ 

realmente existiu. Magdala da Gama de Oliveira, tornou-se conhecida como crítica de rádio, escrevendo numa 

coluna do jornal Diário de Notícias (durante três décadas foi um dos mais importantes jornais do país. Lidera a 

circulação no Rio de Janeiro e ganha a fama de um veículo de opinião livre e independente, atingindo um alto 

padrão de credibilidade) e assinando com o pseudônimo de Mag. Mag, conseguiu entrar para a história da MPB, 

pelos ataques desferidos contra o samba. De acordo com os opositores de Madame a intenção da autora era 

diminuir o samba, desclassificá-lo como música brasileira.” In: 
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Madame diz que a raça não melhora 

Que a vida piora por causa do samba 

Madame diz o que samba tem pecado 

Que o samba é coitado e devia acabar 

Madame diz que o samba tem cachaça 

Mistura raça mistura de cor 

Madame diz que o samba democrata 

É música barata sem nenhum valor 

Vamos acabar com o samba 

Madame não gosta que ninguém sambe 

Vive dizendo que samba é vexame 

Pra que discutir com madame 

No carnaval que vem também concorro 

Meu bloco de morro vai cantar ópera 

E na Avenida entre mil apertos 

Vocês vão ver gente cantando concerto 

Madame tem um parafuso a menos 

Só fala veneno meu Deus que horror 

O samba brasileiro democrata 

Brasileiro na batata é que tem valor 

 

A primeira estrofe já retrata tipos de preconceitos existentes na sociedade: racial 

“Madame diz que a raça não melhora” / “Mistura de raça, mistura de cor”; cultural “É música 

barata sem nenhum valor” / “que samba tem pecado” / “que o samba tem cachaça”; e social, 

subentendido pelo fato de o samba ser democratizado nas camadas populares (“O samba 

brasileiro democrata”). Relato o diálogo que se seguiu com alunos e professora: 

Professora: O que entendemos nessa primeira estrofe? As palavras cachaça, 

cor e valor querem dizer alguma coisa? 

José: As pessoas da cor e que bebem não têm valor. 

Professora: Ela associa o samba a que? 

Leandro: Pobreza, cor e raça. 

Professora: O samba é democrata? 

José: Porque todo mundo canta mesmo e ela não gosta. Ela aceita entre aspas. 

José, então, esclareceu seu entendimento de que, para a “madame”, as pessoas negras e 

que bebem não possuem nenhum valor. Os comentários demonstravam claramente a percepção 

dos alunos sobre o preconceito racial que o samba revelava. Mas a resposta de José apontava 

ainda outro tipo de preconceito: o cultural, pelo fato de a “madame” associar o samba à pobreza, 

à falta de cultura, à falta de classe e a tudo que considera negativo, próprios de outro cultura 

que não a de sua classe social. 

Em seguida, a professora tocou a música em um aparelho de som, e todos a leram 

novamente, acompanhando a melodia. Não cantaram porque não conheciam a música, apesar 

de gravada muitas vezes e por artistas diferentes. Para finalizar, a professora propôs uma 

atividade de escrita — um questionário — para sistematizar as questões levantadas. 

 

                                                           
http://www.faap.br/revista_faap/revista_facom/artigos_madame1.htm.  Revista da Faculdade de Comunicação 

da FAAP, n. 9, 2. Sem. 2001. Acesso em 19 julho. 2017. 
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                                    Figura: Questionário respondido por uma aluna sobre preconceito.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversas atividades de leitura e escrita contemplaram a diversidade cultural, regional, 

social; tipos de preconceitos; variações linguísticas; formação do povo brasileiro; condição 

racial que afeta, em geral, populações mais pobres; escravidão etc. A professora trabalhou a 

cultura africana e sua contribuição para a formação do povo brasileiro, trançando campos 

disciplinares que fizeram parte, diariamente, de suas aulas. 

Os temas foram de suma importância para o processo de formação de leitores e 

escritores e desencadearam debates gerados pelos próprios alunos que relatavam situações 

discriminatórias vivenciadas cotidianamente. A “ausência” de estudos/escolaridade, a cor da 

pele, as regiões onde nasceram e de onde vieram, entre outras, os faziam sentir a lógica abissal 

pela qual a sociedade opera, e que os caracteriza como “inferiores” — único e possível lugar 

em uma sociedade excludente.  

Durante o debate na turma, havia espaço para os alunos exporem suas opiniões, 

discutirem o assunto tratado, e a professora os deixava à vontade para oralizarem, não os 

interrompendo mesmo quando se desviavam do tema, para “voltarem ao conteúdo da aula”. 

Exercia escuta atenta sobre o que diziam. Nesse sentido, Ramal (1998, p. 6) esclarece: 

Todas as atividades que envolvem a oralidade envolvem também sua outra 

face: a escuta. Tão importante quanto aprender a se expressar é também 

aprender a ouvir e a esperar o momento de contra-argumentar, para que o 

diálogo seja produtivo, enriquecedor e respeitoso das ideias de cada um. 

A letra da música Pra que discutir com a madame que motivou a professora à trabalhar 

com os tipos de preconceitos: racial, cultural e social em turma resultou em uma atividade 

enriquecedora. A partir das reflexões e o debate, a leitura de mundo (FREIRE, 2005) de cada 

um foi exposta e houve uma troca importante para os processos de aprendizagem.  
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