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O processo de mudança de nome da escola é decorrente do trabalho com o tema 
identidades, no âmbito do Projeto Político Pedagógico da escola, que culminou em uma 
consulta à comunidade escolar na qual foi aprovada esta mudança, redundando na 
apresentação e aprovação também pelo Conselho de Escola, realizada no dia quatro do 
corrente mês. 

De acordo com o que foi discutido com a comunidade escolar, o nome Infante Dom 
Henrique não condiz com o preconizado na proposta educacional desta unidade escolar, 
especialmente com a sua natureza democrática e libertadora, inspirada nas ideias de Paulo 
Freire. 

Nesse sentido, mudar o nome da escola para Espaço de Bitica, remete às infâncias e 
juventudes que protagonizam a construção de seus conhecimentos e saberes, necessários à 
condição de cidadania nos seus projetos de futuro, nos quais a educação é um requisito 
fundamental. A noção de Espaço associado à Bitita comporta uma dimensão de ambiente 
ligado ao movimento, às interações e, sobretudo à ludicidade, combinado com as ideias de 
infância e juventude contidas no substantivo Bitita. 

Bitita, portanto, passa a ser a representação mais autentica dos sujeitos que participam 
efetivamente do seu processo de educação neste espaço escolar. Sujeitos que encarnam a 
diversidade de cor, gênero e geração, pois Bitita é um substantivo feminino, que surge como 
legado deixado por uma garotinha negra, moradora do bairro onde a escola está localizada, 
garota que é exemplo e inspiração para tantas outras e tantos outros que habitam este espaço 
de educar. 

O nome Bitita é designativo de algo vindo do barro, cuja cor é ocre ou preta. Assim, o 
Espaço de Bitita torna-se a expressão da diversidade e da celebração à vida, ao encontro, à 
convivência, à inclusão. Um espaço no qual não há lugar para qualquer tipo de hierarquização, 
seja de cor/raça, gênero, idade, nacionalidade. Bitita é sinônimo de respeito, de diversidade 
cultural, de encontro, de movimento e de solidariedade. 

Por todas as razões expostas, conto com o apoio dos meus nobres pares para a 
aprovação da presente propositura. 
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