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“Pode morar, pode morar... 
Assim dizia velha Pomba 

Eu sei que essas terras não são minhas 
Essas terras são de Deus 

E quando eu morrer, não posso levar 
Para vocês irei deixar. 

Não quero fazer como muitos que têm 
E não querem ajudar, nem se sensibilizam... 

Com a miséria que existe na terra qual a fome da Etiópia... 
Mas você agora, da minha geração e de outras que virão tenham fé em Deus 

E cantem comigo esse lindo refrão, como oração irmão. Pode morar/...” 
(Jorge de Angélica) 

 
Navio Negreiro 

 
Fonte: 

 
“Não quero ser o Atlântico de dor; porém, não posso negar o que aconteceu 

Malungo, amigo meu.” 
(Gilsam) 

 



 
 

RESUMO 

 

Por meio desta pesquisa, busca-se investigar, de forma crítica, as contribuições do 
Projeto Atiba, através do qual jovens e adultos têm a oportunidade de acesso ao 
ensino superior, principalmente a população afrodescendente. Para tanto, pontua-
se, aqui, os caminhos construídos por esse Projeto, que visa equacionar o déficit 
educacional vivenciado, em grande medida, por esse grupo social. Além disso, 
busca-se compreender, também, as razões pelas quais os(as) educandos(as) 
participam desse processo formativo-pedagógico, em um espaço educativo não 
formal, observando suas aspirações no que concerne a sua mobilidade social 
ascendente, ou seja, a conquista do conhecimento como ferramenta de 
emancipação social. Nesse contexto, utiliza-se a história oral para apreensão do 
conhecimento discursivo e a etnometodologia como recursos metodológicos, o que 
possibilita o estabelecimento de várias interlocuções com os sujeitos investigados na 
produção do conhecimento científico a que se propõe esta pesquisa. Por se tratar de 
jovens e adultos oriundos de grupos de cor diferenciados, que carregam as marcas 
de um sistema social discriminatório e usurpador, que forja o silenciamento e 
obstaculiza o não dizer a sua própria palavra e história, é na errância e itinerância 
deste processo investigativo que suas palavras e histórias são desocultadas, 
sobretudo através da apresentação dos resultados exitosos auferidos por esse 
Projeto, e também dos resultados não alcançados em decorrência das dificuldades 
percebidas ao longo de sua trajetória. Sendo assim, a implicação dos sujeitos da 
pesquisa e o contexto da educação formal no processo de emancipação são parte 
fundamental desta investigação, que considera, desse modo, outras áreas de 
conhecimento, como a educação não formal e os saberes tradicionais fundantes. De 
modo geral, entre os resultados alcançados pelo Projeto Atiba, destaca-se o 
crescimento pessoal e educacional dos(as) educandos(as) que dele participaram – 
hoje, egressos e desenvolvendo diversas atividades profissionais, fruto desse 
movimento educativo. Ademais, esse Projeto proporcionou um reencontro desses 
sujeitos com suas raízes étnico-raciais, construindo um caminho de enfrentamento 
ao racismo por via da educação. 
 
Palavras-Chave: Movimentos Sociais; Educação (não) Formal; Currículo; 
Decolonialidade; Ações Afirmativas; Reafricanização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo investigar críticamente los aportes del 
Proyecto Atiba, con el propósito del conocimiento como herramienta de 
emancipación. Donde los jóvenes y adultos anhelanacceder a la educación superior, 
en particular, la población afrodescendiente. De esta manera, puntuando los 
caminos construidos por el referido proyecto, en una posible simetría cuando la 
mayor  intención es resolver el déficit educativo afectado en gran medida por este 
grupo social. También buscamos comprender las razones por las que los 
estudiantes participan de este proceso formativo-pedagógico, en un espacio 
educativo no formal, y a qué aspiran en cuanto a sumovilidad social ascendente. En 
otras palabras, emanciparse a través de este proyecto a otras posibilidades 
estructurales. Para ello, se utilizará la historia oral como uno de los recursos 
metodológicos para la aprehensión del conocimiento discursivo y la 
etnometodología, lo que permitirá varias interlocuciones con los sujetos investigados 
en la producción de conocimiento científico que propone esta investigación. Por 
tratar se de jóven es y adultos de distintos grupos de color, que traenlashuellas de 
un sistema social discriminatorio y usurpador, que forja el silencio y dificulta el no 
decir sus propias palabras y la historia es lo que se (des) esconde en deambular y 
deambular en este proceso de investigación. Sobre todo, revelar los resultados 
exitosos obtenidos por el proyecto mencionado y / o no logrados dadas las 
dificultades percibidas a lo largo de su trayectoria. Así, la implicación de los sujetos 
de investigación, la importancia de la Educación Formal en el proceso de 
emancipación será parte fundamental de la investigación. Dicho esto, tenien do 
encuenta otras áreas del conocimiento como la educación no formal y el  
conocimiento tradicional fundamentado en esta construcción. Como resultado 
obtenido por las experiencias del proyecto Atiba, pronto mencionará el crecimiento 
personal y educativo derivado de los estudiantes que estuvieron inmersos y hoy 
egresados que desarrollan diversas actividades profesionales fruto de este 
movimiento educativo. Sobre todo, también huboun reencuentrocon sus raíces 
étnico-raciales, conel objetivo de combatirel racismo a través de la educación. 
 
Palabras clave: Movimientos sociales; Educación (no) formal; Plan de estudios; 
Descolonialidad; Acciones afirmativas; Reafricanización. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu alfabeto é o ABC do gueto que raia da 
Rua Nova a Soweto, é a dor que rola na 
fronha da lama, é a dor que envolve a favela, 
minha dor, nossa dor é a dela (Gilsam). 

 

Esta pesquisa visa investigar a relevância do Projeto Atiba1 como indutor do 

processo formativo de jovens e adultos no acesso à educação formal. Essa ação é 

um projeto de extensão da Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba de 

Malê, fundado em 1985. O Projeto Atiba foi criado em 2003 e está sustentado na 

concepção emancipacionista das ideias freirianas, que articula leitura de mundo, 

conscientização e educação como ato político, a fim de fundamentar a construção e 

a apropriação do conhecimento formal, os discursos e as práticas sociais de jovens 

e adultos negros e negras residentes no Bairro Rua Nova e em outras localidades do 

município de Feira de Santana, Bahia. 

Considerando a natureza deste estudo, defini como aportes teórico-

metodológicos a etnometodologia e a etnopesquisa crítica, no intuito de estabelecer 

diálogos com os sujeitos deste percurso investigativo e com seus diversos saberes e 

conhecimentos, ou seja, com aqueles que participaram substancialmente do referido 

projeto2. Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é investigar as contribuições 

do Projeto Atiba para o acesso à educação formal e para a mudança na 

estratificação social dos participantes aprendentes/ensinantes. Ressalto, aqui, a 

relevância dos saberes e conhecimentos (com)partilhados, a transversalização da 

História e Culturas Afro-Brasileiras, em consonância com a matriz curricular oficial, 

no processo de desenvolvimento do Projeto.  

Além disso, busco compreender, também, a intencionalidade do Projeto, sua 

contribuição para a formação mais ampla no campo epistemológico, a percepção 

dos(as) educandos(as) sobre essa ação, a organização das aulas, os recursos 

pedagógico-didáticos contemplados nessa prática educativa, observando se esses 

artefatos são producentes para o processo identitário e de pertença do grupo quanto 

                                                           
1 Atiba, etimologicamente, significa conhecer, conhecimento. 
2 Com efeito, respeitando os colaboradores desta pesquisa, darei um feedback à 
comunidade, pois compreendo que os sujeitos implicados neste estudo têm o direito de 
acessar as reflexões resultantes desta investigação, de modo que possam se posicionar 
diante do conhecimento produzido. 
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à raiz/origem étnico-racial e, por conseguinte, em que medida contribui para o   

processo formativo/emancipatório desses sujeitos. 

Outro aspecto considerado neste estudo diz respeito ao percentual de 

participantes que adentraram as instituições de ensino superior. Esses dados 

apontaram um caminho a ser investigado ao longo da pesquisa. Nesse contexto, 

perceber em que medida, efetivamente, se dá a ascensão social, ou melhor, a 

emancipação desses sujeitos do conhecimento por via da educação não formal é um 

dado de significativa importância para esta pesquisa.  

Além dos aspectos já explicitados, mergulhei, ainda, na memória histórica a 

fim de evidenciar o legado proporcionado por esse grupo social subalternizado, 

compreendendo que não podemos conhecer o presente sem imergir no passado, 

para reescrever um futuro, através das narrativas e vivências, mas, sobretudo, por 

meio de suas experiências permeadas de uma semântica singularizada na tessitura 

do reinventar-se e (com)viver. Contudo, pretendo tecer esta dissertação 

(re)elaborando, interpretando os processos argumentativos revelados na dinâmica 

do campo investigativo e observando as estratégias de cunho educativo produzidas 

alternativamente, a fim de atender à necessidade socioeducativa desse grupo de 

participantes. 

Diante do exposto, para referenciar algumas análises, tomo de empréstimo a 

Raiz e a Flor, do professor Roberto Sidney Macedo (2002), para me posicionar 

sobre a condição socioeducativa, historicamente, vivenciada pela população 

afrodescendente, que há muito tem suscitado preocupação, contestação e 

enfrentamentos acerca das assimetrias de acesso aos direitos da própria cidadania. 

Essa situação/condição obstaculiza a mobilidade social ascendente, o que aponta 

para a existência de uma sociedade de estrutura desigual, ou, para ser mais exato, 

para a persistência de um sistema-mundo colonial, malsã e racista. 

Ainda a respeito da fundamentação teórica, posiciono-me, inicialmente, 

corroborando a elucidação da professora Rita Dias Pereira de Jesus (2017, p. 15), 

que assevera “que é difícil a qualquer ser humano dar as costas à própria biografia, 

às suas experiências de vida e às consequências delas para a formação do que o 

constitui como indivíduo, aquilo que o torna o que é.” Isso possibilita o entendimento 

de que nos tornamos e nos concebemos sujeitos nas relações e experiências 

vividas, nem sempre resultantes das nossas escolhas, sobretudo quando 

analisamos os contextos em que estão inseridos os(as) afrodescendentes. 
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Nessa perspectiva, é impossível nos separar da nossa história de vida tão 

fortemente imbricada em tantas dimensões culturais e existenciais. Assim sendo, 

pelos desafios de refletir sobre as histórias coletivas e singulares, tecidas no lastro 

das subjetividades, como pesquisador que, ao olhar o entorno, olha-se por inteiro, 

vou tecendo os fios desta história, ainda que tardiamente, dado o tempo/espaço que 

cada um/uma tem no seu devir, na sua itinerância e oportunidades.  

Desse modo, a lente reflexiva sobre a história oportuniza a compreensão que 

se tornou lugar comum para a população, em sua maioria, afrodescendente, ao 

longo dos períodos históricos: o acesso tardio à educação e a outros bens culturais.  

Por isso, ingressar em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, aquilo que 

deveria ser um direito inalienável, é de fundamental importância para os(as) 

filhos(as) da diáspora negra. 

Nesse viés, valendo-me dos entrecruzamentos entre história, experiência 

individual e arcabouço teórico/prático, paulatinamente, construo uma base mais 

sólida para (re)pensar as relações étnico-raciais no ambiente de trabalho como 

coordenador pedagógico e nas mais variadas frentes, afinal “o ser-com-o-mundo, o 

ser-no-mundo e o ser-com-o-outro são unidades indestacáveis da realidade 

dinâmica do mundo dos homens/mulheres” que orientam a percepção e a 

interpretação das coisas e do mundo, como assevera o professor Roberto Sidney 

Macedo (2002, p. 114). 

Portanto, o pesquisador que começa a se enraizar em mim, numa incursão 

arqueológica, é desafiado e se desafia a escavar nossa memória e a ressignificar e 

interrogar esse passado a fim de vislumbrar outros momentos de uma história vivaz 

e igualitária. São atitudes necessárias à construção de relações humanas e 

humanizantes, no que diz respeito às vivências e práticas de equidade. Se 

continuarmos afastados(as) de tais princípios permaneceremos inconclusos e 

reproduzindo posturas e ações deletérias à humanidade, como a discriminação, o 

preconceito, o racismo e todas as suas formas correlatas. 

Entretanto, sobre os passos que tenho dado e as tessituras que tenho feito, 

percebo-me, através do sentimento de pertença que, ao longo do tempo, cada vez 

mais conscientemente, imerso nas “reminiscências” desse passado de negação de 

raízes do povo de cor. Lembro-me que já no curso de Pedagogia, entre 1988 a 

1992, quando promovia discussões mais fervorosas sobre o povo negro, em 

determinados momentos era interpretado como excessivo ou impertinente, dado o 
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volume de intervenções. Mas, nesses embates nominados de diálogos, clareiras 

foram abertas para aprofundar a questão das assimetrias raciais quando o professor 

Elói Barreto chamou minha atenção sobre o tema a ser discutido no trabalho de 

Metodologia Científica, uma vez que essa questão aparecia com frequência em 

minhas opiniões, tanto por ser militante da Frente Negra Feirense (FRENEFE) como 

por ser artista do segmento musical reggae. 

Assim, através dessas experiências estive mais engajado na denúncia e no 

combate aos problemas relacionados às culturas negras, justamente nesse 

momento de tomada de consciência do ser negro, que até então estava adormecida 

por conta de uma educação comprometida com os princípios coloniais, permeada de 

estereotipia. Vivenciei por meio do Movimento Cultural Afoxé Pomba de Malê, 

situado no Bairro Rua Nova em Feira de Santana, Bahia, outra forma de 

sociabilidade daquilo que é uma máxima para os afrodescendentes: o orgulho da 

nossa ancestralidade. 

Por isso, me dispus a investigar sobre como ajudar jovens e adultos no 

acesso às universidades e outras instituições escolares, no sentido de reduzir o 

fosso existente na história da educação da população negra. Por essa razão, preciso 

ressaltar a contribuição desse movimento para minha trajetória como homem negro 

e intelectual. Esta investigação, portanto, toma como ponto de partida a 

compreensão histórica dos(as) filhos(as) da diáspora que seguem tenazmente 

reinventando outras formas de sociabilidade, por seu turno, menos precarizadas e 

que coloquem em xeque a efetiva reação desse grupo de cor que contribuiu e 

contribui massivamente para a construção, uma vez mais, desse país multiétnico, de 

dimensão continental.   

Portanto, que a flor floresça abundantemente nos campos de uma nova 

epistemologia afro-brasileira, menos propensa à postura unilateral de vozes e 

semânticas tão legitimadas no pensamento eurocêntrico. Entretanto, que os ideais 

solidaristas e de respeitabilidade, tão fundamentais para a formação humana, sejam 

construídos no ideário de uma Educação Plural, ainda que saibamos que os galhos 

são disformes, mas não menos importantes na diversidade de olhares que se 

fundem num propósito maior de sociabilidade no cenário educacional para que o 

percentual diminuto no centro da pirâmide das instituições superiores seja 

equacionado para o povo de cor, que ainda é penalizado por essa disparidade 

socioeducativa. 



16 
 

 
 

Por fim, espero que seja possível instituir igualdade de oportunidades e de 

condições, reconhecimento social e representação política para todos, 

independentemente da sua alocação em grupos étnicos, raciais, identitários ou 

diante da histórica desvantagem que acomete os segmentos subalternizados, e, 

contrariamente, que se possa efetivamente garantir o princípio de equidade na 

construção de uma vida digna tanto individual quanto coletivamente na sociedade 

brasileira. 

Nessa busca incessante por/nas águas límpidas, a partir do suporte teórico, 

das fontes, dos dados coletados no campo empírico e da sua análise, apresento ao 

longo destas linhas sinuosas quatro capítulos, além da introdução e da 

(in)conclusão. No primeiro capítulo, intitulado “Caminhos metodológicos”, descrevo a 

metodologia escolhida para amparar esta pesquisa.  

No segundo capítulo, “Educação e relações étnico-raciais no Brasil: 

desigualdades, tensões e levantes”, desenvolvo um debate acerca da educação e 

das relações étnico-raciais, refletindo sobre as políticas de ação afirmativas com 

recorte racial. Nesse sentido, apresento dados a respeito do acesso de jovens e 

adultos à educação formal, observando, ao mesmo tempo, como a população negra 

é tratada no contexto social vigente, de forma a discorrer sobre o racismo estrutural 

e seus desdobramentos. Além disso, ainda, investigo e busco compreender o 

sentimento de pertença que os(as) envolvidos(as), ou seja, os jovens e adultos que 

participam do Projeto Atiba, têm em relação a sua negritude, abordando um 

referencial teórico de relevância, antissistêmico, para fundamentar a abordagem 

sobre a desconstrução do pensamento/mentalidade colonizante, enfatizando o papel 

dos movimentos sociais e suas respectivas ações que antecedem as Leis nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008. 

Quanto ao terceiro capítulo, intitulado “O papel dos blocos afro e afoxés nas 

políticas afirmativas em educação”, descrevo a experiência do Projeto Atiba como 

política afirmativa, ressaltando a relevância dada ao ambiente social – o lugar e suas 

interfaces –, a forma de entrelaçamento com os participantes (in)diretamente 

envolvidos e a representatividade que o referido projeto alcança na comunidade 

estudada, analisando os resultados da investigação nas multidimensões da 

educação que se pretende plena e emancipatória, a partir do viés educativo 

direcionado a jovens e adultos oriundos da comunidade da Rua Nova e entorno, cujo 

objetivo principal é promover o acesso às instituições de ensino superior. 
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No quarto capítulo, “Rua Nova: nascedouro territorial do Projeto Atiba”, 

destaco as metas do projeto Atiba e seus desdobramentos no intuito de analisar os 

aspectos que são concebidos como avanços alcançados e os problemas 

enfrentados ao longo do percurso, tais como recursos materiais e didáticos, 

professores(as) que se dispõem a colaborar com o projeto, quantitativo de 

educandos(as) na relação acesso e permanência e questões estruturais que 

permeiam a vida de cada um. 

Nas “(In)Conclusões” elenco os resultados da pesquisa, compreendendo que 

este estudo/pesquisa é um produto cujo final permanece em aberto, pois toda 

investigação apresenta dados parciais sobre o objeto, por isso está sempre pronta a 

alterações e/ou complementações, suscitando outros estudos. Desse modo, ora 

discorro sobre os resultados desta investigação, ora enfatizo os significados e 

sentidos representativos do Projeto Atiba na/para a comunidade, destacando em 

que medida tem sido importante, para os participantes do projeto, a validação do 

conhecimento apreendido e produzido nas atividades ali propostas e desenvolvidas. 

Ademais, considero, também, os resultados da análise das ações implementadas, e 

verifico a existência de coerência com os objetivos e metas constantes no Projeto, 

bem como sua contribuição para a constituição identitária dos(as) participantes no 

que concerne ao seu ethos cultural e étnico-racial.  
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1 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A realização da pesquisa perpassa a escolha dos caminhos a serem trilhados, 

o que torna imperativo a definição do pressuposto metodológico, uma vez que a 

forma como o percurso é delineado é condição basilar para o alcance dos propósitos 

da investigação. A metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem, que 

se refere ao método (MINAYO, 2007), os instrumentos de operacionalização do 

conhecimento, que abrange as técnicas, e a criatividade do pesquisador, que abarca 

a sua experiência, capacidade pessoal e sensibilidade.  

Considerando a natureza do objeto de estudo, bem como os objetivos desta 

pesquisa, que estão ancorados na investigação das ações implementadas e 

caminhos construídos pelo Projeto Atiba, que visa contribuir para o processo 

formativo de jovens e adultos afrodescendentes, tendo em vista o seu acesso ao 

ensino superior, entendi ser imperativa a escolha cuidadosa de um percurso 

metodológico que oferecesse os meios mais adequados para selecionar as fontes, 

os instrumentos para colher (pois os considero frutos) e interpretar os dados mais 

significativos que emergissem do campo empírico, a fim de responder a questão de 

pesquisa e atingir os objetivos propostos. Para tanto, o diálogo com a 

etnometodologia, caracterizada como método de natureza qualitativa, tornou-se 

imprescindível.  

Nessa perspectiva, o conceito de etnometodologia reverbera nas 

peculiaridades desta investigação, revelando, com destaque, o papel preponderante 

dos sujeitos imersos na pesquisa e seus olhares proativamente intencionados. 

Elaborada por Harold Garfinkel, e apresentado na obra Studies in 

Ethnomethodology (Estudos sobre Etnometodologia), em 1967, a etnometodologia 

faz parte de uma corrente da sociologia americana surgida em 1960 (GARFINKEL, 

1984 apud GUESSER, 2003). Com essa teoria de Garfinkel, o enfoque sobre a 

abordagem da etnometodologia altera-se em decorrência das mudanças na 

abordagem das questões conceituais da sociologia, abrangendo, desse modo, a 

teoria da ação social, a natureza da intersubjetividade e a constituição da ação 

social do conhecimento.  

Discorrendo sobre questões que envolvem e fundamentam a 

etnometodologia, Sá (2016), em sua experiência com os indígenas Kiriri, propõe a 

etnoaprendizagem como um exercício de alteridade em relação às suas 
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aprendizagens e aos seus processos e singularidades educativas – uma cultura tão 

diferente de outras. Nesse sentido, os etnométodos são essenciais na análise 

interpretativa e na compreensão cognitiva de cada sujeito do conhecimento, das 

idiossincrasias aprendentes, das suas práticas e interações, da importância das 

instituições socialmente construídas e de seus sentidos e significados no processo 

de formação desse sujeito. Por isso a etnometodologia, ao possibilitar o 

estabelecimento e a compreensão das relações imbricadas entre os sujeitos, as 

instituições e os lugares onde são tecidos vínculos identitários de pertença, 

apresenta-se tão significativa para este estudo.  

Foi a partir dessa perspectiva teórico-metodológica que busquei levantar os 

dados para analisar os impactos da defasagem da escolaridade desse grupo 

assistido pelo Projeto Atiba, bem como destacar as ferramentas e/ou instrumentos 

utilizados por esse projeto para reduzir a discrepância no que tange ao acesso à 

educação formal nas instituições universitárias e outras afins. Ademais, acrescentei 

a este estudo reflexões sobre o período de ingresso desses sujeitos no espaço 

escolar (educação formal), considerando como esse acesso contribuiu/contribui para 

o exercício da cidadania e para a inclusão social, através do pleno gozo do direito 

aos bens e serviços oferecidos à sociedade, visando, consequente, a ascensão 

social. 

Para a concretização desse pressuposto, precisei fazer um recorte histórico e 

uma delimitação periódica a fim de coletar dados relevantes – para consubstanciar 

uma análise cuidadosa e criteriosa sobre o acesso à escolarização e/ou déficit de 

aprendizagem desse grupo – que justificassem a necessidade de implementação de 

uma política de formação escolar por uma instituição não governamental, vinculada 

aos movimentos sociais e com ênfase no aspecto étnico-racial.  

Desse modo, os dados resultantes de tal análise, correlacionados às 

questões problema, nortearam a percepção e o desvelamento da situação atual de 

jovens e adultos pertencentes à população negra na ocupação de espaços 

educativos, sobretudo no ensino superior. Por isso, tornou-se relevante uma 

problematização acerca das políticas afirmativas e de seus desdobramentos no 

combate às ínfimas possibilidades de acesso e continuidade à formação 

educacional, em contraposição ao sistema de estrutura excludente e seletiva que 

obstaculiza, através de diversos mecanismos – aqui a desigualdade racial se 

avoluma –, a condição igualitária e equânime quanto às oportunidades e condições 
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materiais objetivas, para que jovens e adultos que estejam em desvantagem tenham 

assegurado o acesso à educação superior.  

Nesse contexto, observamos inúmeras práticas, explícitas ou escamoteadas, 

que operam como dispositivos, que funcionam como impedimentos estruturais para 

o acesso, permanência e ampliação da escolaridade, acesso aos bens culturais e 

alcance aos direitos básicos e fundamentais. Entre essas práticas, destaco a falta de 

investimento no ensino público, as poucas políticas públicas de incentivo ao mundo 

do trabalho e à formação mais geral, perpassando outros setores que, frontalmente, 

atingem os expropriados historicamente dos direitos socioeducacionais. 

É basilar enfatizar, portanto, a importância dos movimentos sociais que, na 

contramão dos ditames reificantes, lançam oportunidades (in)formativas para dirimir 

esse estado de coisas produzido por uma sociedade que valoriza o conhecimento 

como instrumento de poder e ascensão social, em que a oportunidade e, sobretudo, 

o direito à educação, em todos os níveis e modalidades, contemplam uns em 

detrimento de outros tantos, segundo critérios injustificáveis de classe, raça e 

gênero. Por conseguinte, preciso, ainda, ressaltar que a pauta de reivindicações 

desses movimentos é acrescida de novas demandas, considerando a dinâmica e a 

atualização de práticas segregacionistas. Diante dessa realidade, constao que o 

acesso à educação formal é uma bandeira de luta e levante de instituições gestadas 

pela sociedade civil que se organiza, denuncia e, também, promove políticas de 

intervenção – cenário em que se insere o Projeto Atiba. 

Sendo assim, considerando o papel das instituições e a relação com a 

realidade e a formação dos sujeitos, a escolha da etnometodologia como percurso 

metodológico permitiu-me vivenciar as experiências do Projeto Atiba, por meio da 

observação e da participação em atividades desenvolvidas pelos educadores e 

pelos estudantes, e proceder à análise do material didático utilizado no 

desenvolvimento das aulas. Além disso, também realizei entrevistas, importante 

recurso que permite compreender como os sujeitos entendem e interpretam esse 

percurso formativo.  

Os procedimentos utilizados para observar o Projeto Atiba e seus sujeitos 

foram bastante significativos, pois contribuíram para fazer emergir relevantes dados 

do campo investigativo e informações significativas para a ampliação do 

conhecimento, revelando novos aspectos que suscitaram novos olhares sobre o 

objeto de estudo desta pesquisa. Vale, aqui, destacar a importância da entrevista 
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como técnica de coleta para a pesquisa qualitativa, sem perder de vista que o uso da 

pesquisa qualitativa requer uma aplicação cuidadosa, pois oferece tanto vantagens 

quanto desvantagens.  

Segundo Gil (2011), as desvantagens da entrevista estão relacionadas à 

possibilidade de desencadeamento de alguns problemas e/ou dificuldades, como, 

por exemplo, falta de motivação do entrevistado frente às indagações realizadas, 

dificuldade apresentada pelo entrevistado quanto à compreensão das perguntas, 

emissão, consciente ou inconsciente, de respostas falsas, influência das opiniões 

pessoais do entrevistador sobre o entrevistado etc. Assim, essas razões 

influenciariam a qualidade dos dados.  

Por outro lado, Gil (2011) também destaca a vantagem da entrevista por meio 

do uso do questionário como técnica de coleta de dados. Essa técnica permite a 

obtenção de um número mais elevado de respostas, pois há maior probabilidade de 

o colaborador deixar de responder ao questionário do que negar-se a ser 

entrevistado. Além disso, é uma técnica de caráter flexível, em virtude de o 

entrevistador poder esclarecer o significado das perguntas, fazendo as adequações 

às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista, bem como às especificidades 

dos entrevistados. Por meio dessa técnica é, ainda, possível observar as reações do 

entrevistado através da expressão corporal, da tonalidade de voz e da ênfase dada 

às respostas. Atento às reflexões sobre as desvantagens e/ou dificuldades acerca 

do uso da entrevista, optei por esse instrumento por conta das vantagens 

sublinhadas por Gil (2011).  

Ainda sobre as vantagens e a importância das entrevistas, considero 

relevante a contribuição de Duarte (2004, p. 215), a ressaltar que as entrevistas,  

 
se forem bem realizadas, [...] permitirão ao pesquisador fazer uma 
espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 
como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e 
levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 
compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem 
no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com 
outros instrumentos de coleta de dados. 
 

Sem sombra de dúvida, é imprescindível realizar a entrevista com o rigor que 

exige uma investigação científica, para que ela possa se efetivar como técnica 

eficiente no levantamento dos dados. Ao utilizar a entrevista, atentei para as 

dificuldades sublinhadas por Gil (2011), porém investi nas vantagens, no potencial e 
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nas qualidades para a coleta de dados. Evidentemente, seguindo as orientações e 

adotando criterioso cuidado para a sua realização.  

Ademais, a dinâmica da entrevista permite ao entrevistador solicitar 

informações ou esclarecimento ao entrevistado quanto a uma resposta permeada 

por lacunas e evasivas, ou que apresente um dado relevante e que mereça maior 

atenção. Portanto, essa técnica possibilita que o pesquisador faça novos 

questionamentos à medida que o entrevistado expõe sua opinião e/ou compreensão 

acerca do assunto aludido. 

Dado os muitos tipos de entrevista, suas respectivas características e 

abrangência, para este trabalho optei pela entrevista semiestruturada, pois essa 

modalidade, orientada por um roteiro norteador, ajuda o entrevistado a falar 

livremente com base nas questões propostas. De acordo com Triviños (1987), esse 

tipo de entrevista enriquece a investigação, uma vez que a liberdade de expor a 

opinião contribui para estimular a espontaneidade do entrevistado, que poderá 

discorrer com maior riqueza de detalhes acerca do assunto aludido. Em suma, a 

entrevista semiestruturada, além das contribuições já abordadas, é um  

 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 
Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987. p. 146). 
 

Esse excerto enfatiza um aspecto caro à pesquisa qualitativa ao destacar o 

importante papel do entrevistado, que se torna coautor da pesquisa, saindo do lugar 

de objeto para compor a cena, elaborando conteúdo em diálogo com o pesquisador. 

Assim, com base nesses pressupostos, realizei as entrevistas com 

participantes e egressos, perfazendo um total de oito, entre jovens e adultos, sendo 

duas mulheres e seis homens, na faixa etária de 17 a 55 anos. A seleção desses 

sujeitos se deu na observância do problema de pesquisa e objetivos definidos: 

jovens e adultos, egressos e participantes efetivos, no período compreendido de 

2019 a 2020. Desses sujeitos, alguns e algumas são moradores(as) do Bairro da 

Rua Nova3 e outros(as) de bairros adjacentes. 

                                                           
3 Bairro Rua Nova na cidade de Feira de Santana, Bahia. 
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Quanto ao planejamento e aplicação das entrevistas, elaborei um roteiro com 

questões abertas, realizadas durante do mês de janeiro de 2020, em data e local 

previamente agendados, conforme disponibilidade dos entrevistados. Ao utilizar 

essa técnica para entrevistar os jovens e adultos participantes e egressos do projeto 

foi possível escutar suas experiências, seus desafios e aspirações, motivadas ou 

não pela possibilidade de emancipação educativa, interrogar sobre a importância de 

participar do projeto e compreender a percepção que têm acerca das contribuições e 

mudanças que se fizeram sentir a partir das atividades formativas desenvolvidas 

pelos educadores vinculados ao projeto.   

Trilhar por esse caminho metodológico, portanto, oportuniza o contato com 

uma forma diferenciada de construir conhecimentos, isto é, de interagir com o sujeito 

da pesquisa por via da interlocução, ouvir sua história de vida, possibilidade ofertada 

pela entrevista, já que é através da fala que os indivíduos apresentam suas 

memórias, dando ao entrevistador a oportunidade de observar os elementos de 

pertencimento e ancestralidade, porque, no “pensamento africano, a fala ganha 

força, forma e sentido, significado e orientação para a vida. A palavra é vida, é ação, 

é jeito de aprender e de ensinar” (MACHADO, 2006, p. 73). 

 A vivência de tais experiências foi imprescindível para compreender até que 

ponto o processo formativo, destinado a jovens e adultos, ganha azo e credibilidade 

na comunidade da Rua Nova, uma vez que essa organização social apresenta-se 

destituída de recursos econômicos, o que pode comprometer o desenvolvimento do 

ato educativo. Desse modo, precisei considerar, entre outros fatores, quais outros 

meios estão disponíveis e são disponibilizados ao Projeto Atiba que, efetivamente, 

possibilitam, na materialidade, a concretização de direitos educativos constitucionais 

através da implementação de atividades pedagógicas.    

Nessa perspectiva, no percurso de tais reflexões, o caminho metodológico 

abriu fronteiras e possibilidades de relacionar o Projeto Atiba à base conceitual da 

etnometodologia. Dessa maneira, pude refletir e compreender seu alcance e a 

importância da formação e ação dos sujeitos vinculados a esse projeto, em oposição 

ao papel dos agentes vinculados a diversas instituições que atuam fortemente no 

processo de manutenção das estruturas excludentes.  

Sob essa ótica, no que concerne à ação e ao papel dos agentes, inclino-me a 

concordar com Garfinkel (1984 apud GUESSER, 2003), quando argumenta que 

Parsons não construiu uma teoria da ação, capaz de resgatar as formas de como os 
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agentes agem, mas, ao invés disso, desenvolveu apenas uma teoria das 

disposições para agir. Ou seja, a teoria desenvolvida por Parsons não é capaz de 

identificar a ação em si, mas apenas as motivações que impelem os agentes a 

agirem desta ou daquela maneira. E uma vez que os agentes são dominados por 

coerções externas, e suas decisões e ações são orientadas para dar conta de uma 

normatividade que se põe “de fora”, sua reflexividade sobre a ação fica em segundo 

plano, bastando agir conforme um sistema de normas previamente acumulado pelo 

processo de socialização.  

Já Garfinkel (1984 apud GUESSER, 2003) desconsidera essa passividade 

reflexiva, afirmando que o indivíduo não é um “idiota social” regido apenas por 

coerções externas. As normas estão presentes em sua análise e o influenciam, 

entretanto ele interage, interpretando, ajustando e modificando-as (VOTRE; 

FIGUEIREDO, 2003, p. 2 apud GUESSER, 2003). Ao propor refletir sobre a ação 

dos agentes no Projeto Atiba já sabia que as normas estão postas e que todo um 

sistema de coerção estruturado permanece em atuação, resistindo à possibilidade 

de ajustes, de interpretação e de modificações. Por isso é tão urgente investigar em 

qual direção seguem as ações desses agentes.   

Ainda sobre as contribuições da etnometodologia, é importante destacar o 

papel da comunicação. Garfinkel (1984 apud GUESSER, 2003) concentra suas 

críticas em relação ao processo de comunicação que desenvolvemos através do uso 

da linguagem. Se para Parsons nossa comunicação é estabelecida a partir de 

símbolos que preexistem a nossos encontros, como sistema de referência e como 

recurso externo, inexaurível e estável (COULON, 1995 apud GUESSER, 2003), na 

etnometodologia ocorre justamente o contrário. Nesse sentido, os símbolos 

utilizados para nossa comunicação não se encontram estabelecidos em conjuntos 

de regras e normas de comunicação preexistentes, mas são construídos e 

produzidos por processos de interpretação. Aqui se funda a passagem de um 

paradigma normativo (parsoniano) para um interpretativo (etnometodológico). Ou 

seja, os indivíduos produzem e reinventam os símbolos e códigos utilizados para 

estabelecer uma comunicação inteligível, interpretando as ações daqueles com 

quem estabelecem relação. Ademais, destaca-se nesse contexto a ação dos 

agentes sociais, pois cada indivíduo contribui decisivamente e singularmente na 

“construção” de seus processos de interação com os demais agentes sociais, e seu 
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esforço interacional deve ser considerado no momento das análises dos dados 

colhidos nas entrevistas. 

Outro aspecto que compõe o arcabouço da etnometodologia e tem relevância 

para esta pesquisa refere-se à concepção de que os sujeitos são portadores de 

conhecimentos e não “balde vazio mental”, por assim dizer. Portanto, os sujeitos 

produzem conhecimentos e são dotados de competências, como argumenta 

Garfinkel (1984 apud GUESSER, 2003). Essa concepção colide com os argumentos 

ideológicos de desqualificação intelectual imputada à população negra, que, além de 

outros argumentos que perpassam os contextos mais abrangentes da sociedade, 

que desqualificam, marginalizam, criminalizam e excluem, está assentada na 

ideologia da inferioridade racial. Dessa ideologia deriva, por exemplo, o déficit 

educacional associado à incapacidade intelectual desses sujeitos e não às 

dificuldades de acesso, permanência, qualidade da educação e condições materiais 

de sobrevivência. É nesse contexto que o Projeto Atiba apresenta-se como 

organização social capaz de desenvolver ações educativas voltadas à criação de 

condições e possibilidades de acesso às instituições de ensino superior, de jovens e 

adultos afrodescendentes, de acordo com o que postulam os seus objetivos, que 

estão pautados na concepção de que a educação é um instrumento de inclusão e de 

ascensão social, e os seus membros são intelectualmente capazes.  

Com base nessa referência, adentrar no espaço da pesquisa, conhecer mais 

a realidade investigada, estreitar as intercomunicações, dialogar com os 

colaboradores culturais e construir coletivamente as abordagens são ações que 

exigem de quem pesquisa a compreensão da necessidade do cuidado teórico, 

metodológico e ético no trato com os sujeitos, conforme recomenda a Resolução nº 

510/2016, que dispõe sobre as normas éticas aplicáveis a pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais (BRASIL, 2016). Essa Resolução observa que a atuação ética 

do pesquisador deve respeitar a ação livre e consciente dos sujeitos que participam 

da pesquisa. Além disso, enfatiza que a relação pesquisador-participante se constrói 

no processo, pautada pelo diálogo, o que implica reflexividade e construção de 

relações não hierárquicas. Nessa perspectiva, amplia-se e sedimenta-se o 

entendimento de que o posicionamento ético do pesquisador transversaliza todas as 

etapas da pesquisa. 

Quanto à discussão acerca da neutralidade do pesquisador no processo 

investigativo, entendo não ser possível a adoção de tal concepção, pois, como 
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enfatiza Martins Filho (2013), todo aquele que produz conhecimento científico é um 

sujeito implicado, e a ciência é um campo em que não habita o desinteresse; por 

isso nenhuma neutralidade é possível. Ao pesquisador, evidentemente, 

comprometido com uma postura ética na produção do saber científico, cabe, no 

processo de investigação, ler e interpretar os dados colhidos, observando os 

elementos subjacentes das histórias contadas sem alterar os relatos, as 

experiências, enfim, as informações que os colaboradores revelaram.  

É nesse momento que os referenciais teóricos funcionarão como farol a 

iluminar o campo epistemológico e os elementos que compõem a sua subjetividade. 

A relação complementar entre o arcabouço teórico e suas idiossincrasias – sua 

forma única de interpretar os elementos que compõem a realidade, de delimitar com 

base nas suas inquietações – não se constitui numa postura que macula a 

cientificidade da pesquisa, pois a ciência é, sem intenção de romantizar, a arte de 

produzir conhecimento através da interpretação, com método, técnica e referenciais 

teóricos. Destarte, encontrei na abordagem da etnopesquisa crítica o suporte 

metodológico para apreender e perscrutar os sujeitos que estão subscritos nestas 

linhas.  

Por fim, preciso, ainda, ressaltar que as falas desses sujeitos, com suas 

perspectivas e/ou projeções advindas do Projeto Atiba, foram passos 

imprescindíveis para responder à questão de pesquisa, a saber: até que ponto o 

conhecimento sistematizado pode influir na emancipação social e étnico-racial de 

sujeitos que se encontram ainda destituídos de saberes que conferem privilegiados 

na esfera hierárquica social, e como perceber se os saberes populares são 

incorporados na prática pedagógica do Projeto? 

Assim, é a partir dessa preocupação que busco compreender as 

oportunidades disponibilizadas a esse grupo de cor, visando evidenciar outras 

ferramentas utilizadas para reduzir tamanha discrepância no que diz respeito à 

educação formal nas instituições universitárias e outras afins. Considerei, para tanto, 

o momento em que os afrodescendentes adentram no espaço escolar formal, para, 

com isso, inferir as possibilidades de ascensão e mudança na estrutura social. 
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2 EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL: DESIGUALDADES, 

TENSÕES E LEVANTES 

 

No presente capítulo trato de questões vinculadas à educação e às relações 

étnico-raciais, tecendo reflexões tangenciadas pela polissemia conceitual da 

educação e destacando as tensões estruturantes das relações étnico-raciais no 

Brasil e as estratégias e encaminhamentos feitos pelos movimentos sociais de 

contestação, da ordem excludente, imposta por atos de insubordinação e 

transgressão, fazendo das revoltas uma metodologia de sobrevivência. No centro 

desta discussão, em que a liberdade e a cidadania configuram-se como campos em 

disputa para os afrodescendentes, a educação formal se consolida como eixo 

articulador do processo de inclusão social.  

Desse modo, a compreensão de negros e negras, em movimento, de que o 

tratamento recebido está distante do que é assegurado pelos instrumentos legais, 

volta-se para a necessidade de uma rede de educação paralela àquela oferecida 

pelo estado. Teço, portanto, aqui, debates sobre o papel dos movimentos sociais 

negros na luta por acesso à educação, ressaltando algumas das proposições e 

ações implementadas antes da promulgação das Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008, além das políticas de ações afirmativas. 

Sabemos que, historicamente, as relações étnico-raciais no Brasil, tendo a 

população negra no centro desse processo, sempre foram geradoras de tensões. 

Quem há de negar a existência dessas tensões, uma vez que a história brasileira 

carrega as suas marcas em todos os seus períodos (Colônia, Império e República)? 

Essas tensões transversalizam passado e presente. Quem há de negar que essas 

tensões são resultantes de condições desiguais e desumanizantes como a 

escravidão e as formas correlatas que se estenderam no lastro do pós-abolição?  

Quem há de negar?  

Se quisermos nos afastar do que para alguns foi uma experiência que ficou 

soterrada no passado, voltando os olhos para o corredor dos tempos atuais, 

notaremos a continuidade das tensões nas relações étnico-raciais e as 

consequências dessas experiências atualizadas em outras práticas – não muito 

diferentes daquelas. Essas tensões são corporificadas nos elevados índices de 

baixa escolaridade, mortalidade, inclusive por morte violenta, trabalho informal, 

população carcerária; e acompanhadas pelo baixo acesso a saneamento básico, 
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assistência à saúde, educação de qualidade, baixa representatividade em espaços e 

situações em que a cidadania é condição sine qua non. Nos espaços de poder onde 

há controle e decisão, a população negra não é vista a olho nu.  

De modo geral, o que temos é uma sociedade pautada na manutenção de 

privilégios baseados na desigualdade e na exclusão, como um desdobramento da 

ideologia que postula a existência de uma raça superior e que, por essa razão, tem 

direito legítimo de subjugar quem, em oposição/comparação a esta, é classificado 

como inferior. As referências para a confirmação de tais informações, além dos 

nossos olhos que veem e leem o cotidiano, são registradas pela imprensa, redes 

sociais, dossiês e relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), por exemplo.  

Para consubstanciar as afirmativas apresentadas, tomo como referência as 

taxas de analfabetismo e frequência ou conclusão do ensino superior apresentadas 

pela PNAD, divulgadas pelo IBGE em junho de 2019. É preciso, aqui, registrar que 

há, no Brasil, pelo menos 11,3 milhões de analfabetos na faixa etária acima de 15 

anos, o que corresponde a 6,8% da população. Fazendo um recorte de raça e cor, 

teremos nesse contexto 9,1% de negros e 3,9% de brancos analfabetos. Portanto, o 

percentual de negros analfabetos é quase três vezes maior que o percentual 

registrado entre os brancos. Quanto ao percentual de jovens de 18 a 24 anos que 

frequentavam ou já tinham concluído o ensino superior, o resultado confirma, mais 

uma vez, a discrepância no acesso a esse nível de ensino, pois 36,1% de brancos 

frequentavam ou já tinham concluído o ensino superior, entre os negros, esse 

percentual cai para 18,3%. Esses dados representam apenas a ponta do iceberg, 

pois outros tantos índices comprovam o quadro crônico de desvantagens e exclusão 

da população negra.  

A apresentação desses dados é importante porque acrescenta novos 

argumentos à discussão sobre as tensões advindas da estrutura que exacerba 

exclusões, antagonismos e desigualdades. Tomando como eixo o acesso à 

educação formal, é possível inferir que esse direito sempre se configurou como um 

território permeado de conflitos e cerceamento instituído, inclusive legalmente. 

Exemplo contundente dessa questão são os Decretos nº 1.331, de 17 de fevereiro 

de 1854, e nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, ambos do período do Império 

(BRASIL, 2004, p. 7).  
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O primeiro Decreto impunha que escravos não seriam admitidos em 

estabelecimentos de ensino público e que os negros adultos só teriam acesso à 

instrução se houvesse professores disponíveis para tal fim. Essa determinação, pela 

condição imposta na sua instrução, já contempla o princípio da exclusão. Já o 

Decreto de nº 7.031-A determinava que os negros só teriam acesso ao ensino 

noturno, o que, aparentemente, significou um avanço, por admitir o acesso à escola, 

na sua gênese conservava o estratagema da exclusão. Em síntese, “diversas 

estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população 

aos bancos escolares” (BRASIL, 2004, p. 7). 

Portanto, os dois exemplos expõem o princípio pelo qual o sistema de ensino 

manteve-se distante de assegurar o direito equânime para a população 

afrodescendente. No bojo dessa questão, analiso mais adiante a situação de 

enfrentamento do povo negro em direção à garantia do acesso à educação formal e 

ao seu reconhecimento como instrumento de acesso à cidadania. Antes, porém, de 

aprofundar as questões acima aventadas, é imprescindível ampliar a discussão 

sobre a educação, sublinhando os conceitos, tipos e finalidades, dialogando com os 

aspectos sociais, culturais e políticos que a circundam.  

Segundo Brandão (2007, p. 7), “ninguém escapa da educação.” Todos os dias 

as nossas vidas se misturam, se entrelaçam com as variadas formas educação 

presente em toda a parte, polissêmica e multifacetada, representando e 

representada pela diversidade de povos, crenças, culturas, princípios, valores e 

interesses, por exemplo. Ao mesmo tempo em que pode estabelecer relação de 

controle e poder, reprodução e exclusão, na direção contrária se pode tornar uma 

prática de construção de identidade, pertencimento, reconhecimento da alteridade, 

da diferença, da subjetividade, da equidade e do pertencimento. Essa é uma 

concepção que diverge da educação pensada para modelar a sociedade através da 

construção da narrativa do sujeito universal, da história única, como pontua Adichie 

(2009).  

Desse modo, essas diversas formas de educação seguem a direção dos 

interesses e objetivos sob os quais foram sedimentadas e para os quais estão a 

serviço. Assim, é plausível, para um aprofundamento acerca das implicações da 

educação no ordenamento da sociedade, considerar que  
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A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das 
maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, 
como ideia [sic], como crença, aquilo que é comunitário como bem, 
como trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por um sistema 
centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber 
como armas que reforçam a desigualdade entre os homens, na 
divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos 
(BRANDÃO, 2007, p. 10). 
 

Por isso, não há muita dificuldade para entendermos que a concepção de 

educação que se tornou hegemônica é aquela que perpetra uma história de 

imposição, controle e desigualdades. É nesse cenário que estão inseridos os 

sujeitos desta pesquisa. O fato de necessitarem de um projeto de iniciativa civil para 

completar os estudos ou construir os saberes necessários para dar seguimento à 

escolaridade conduz, aqui, à reflexão de que as instituições que são 

responsabilidade do Estado não cumprem o seu papel na construção do saber 

universal, o que evidencia o papel do sistema de ensino na reprodução da estrutura 

de distribuição do capital cultural (BOURDIEU, 2005). Isso comprova a existência da 

ação do privilégio cultural que marca, decisivamente, a experiência escolar e as 

taxas de êxito (NOGUEIRA; CATANI, 2004) – um dos caminhos explicativos para os 

índices de analfabetismo e acesso à universidade, como destaquei anteriormente. 

Ainda sobre conceitos e concepções de educação, considero relevante incluir 

nesta discussão algumas das proposições de Maria da Glória Gohn (2006), uma 

pesquisadora referência no campo da educação, com contribuições significativas 

acerca da educação em espaços não formais. Nesse sentido, a autora apresenta 

três conceitos: o primeiro refere-se à educação formal, que é desenvolvida nas 

escolas, com conteúdos previamente demarcados; o segundo diz respeito à 

educação informal, aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de 

socialização – na família, bairro, clube, amigos etc. –, permeada de valores e 

culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e, por último, a 

educação não-formal, que se aprende “no mundo da vida”, via processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente, em espaços e ações coletivos 

cotidianas.  

Essa concepção de educação como prática comunitária dialoga com a 

abordagem adotada pelo Projeto Atiba, que ratifica através da sua prática, como 

espaço educativo não formal, a importância de se criar condições para tornar 

comum o direito ao acesso à educação escolar e ao saber formal como vetor de 
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combate à desigualdade pela via da apropriação dos bens, do trabalho, dos direitos 

e dos símbolos. Nesse viés, inspirado nas proposições de Brandão (2007), acredito 

que a educação que fecunda o Atiba pode ser entendida como um modo de viver 

dos grupos, que estão em constante exercício de reinvenções de sua cultura, 

criando, produzindo e experienciando; de forma que ensinar e aprender fazem parte 

de um mesmo movimento, fator importante para que os sujeitos se reconheçam 

como parte do grupo que reinventa a vida, reinventando a forma de ver, interagir, 

compartilhar e responsabilizar-se por tudo que se torna um bem comum.   

Desse modo, esses espaços onde a educação pode existir livre da inculcação 

de princípios e valores que legitimam a exclusão, os estereótipos e naturalizam a 

subalternidade, porque a ela se contrapõem, tornam-se territórios que acompanham 

as trajetórias de vida dos grupos e sujeitos de conhecimento, problematizando sobre 

as relações, narrativas, representações, direitos e espaços construídos, o que 

justifica o apoio substancial ao processo de interação socioeducativo. Com esse 

olhar, Gohn (2006, p. 29) enfatiza que a educação não-formal capacita os indivíduos 

a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de 

conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e as suas relações sociais. 

Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo interativo, que 

se torna um processo educativo. Portanto, a relevância de, aqui, apresentar esses 

conceitos de educação reside no entendimento de que esta existe e se pratica 

sempre no plural.  

Sob a ótica da epistemologia da subalternidade, Muniz Sodré (2002, p. 20) 

mostra que os aspectos de contato e comunicação, logo, da diferença e da 

pluralidade nas relações funcionais de coexistência, quando se trata de examinar as 

formas sociais assumidas de certos grupos – a saber: dos descendentes de 

escravos, por escravizados no Brasil, em face das diferenças com os grupos de 

dominação de suas subjetividades históricas –, engendram por excelência a 

multiplicidade na unidade. Ou seja, a forma social negro-brasileira é potente para 

experimentar a cidadania em condições desiguais. 

Dessa maneira, os entrecruzamentos das modalidades diferenciadas de 

educação devem complementar-se e articular-se, em sentido mais amplo, como 

processo formativo na medida em que convirjam para o processo emancipatório dos 

sujeitos e que, ineliminavelmente, reconstruam novos mecanismos de inclusão 
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social e igualdade étnico-racial. Em suma, viabilizar essa proposição dá sentido e 

significado à transformação da sociedade como um todo. 

Notadamente, a transformação da sociedade perpassa a reconstrução das 

suas estruturas, a fim de que esteja voltada aos sujeitos e não à supremacia de uma 

classe sobre a outra, de uma raça em detrimento da outra. Essa transformação 

exigirá de cada um individualmente e enquanto pertencente a um grupo, a uma 

comunidade, um compromisso e esforço hercúleo, uma vez que tocará em 

privilégios de classe e raça, controle e poder, por exemplo.  

Posto que o monopólio do conhecimento formal é um forte mecanismo de 

geração e manutenção das desigualdades, que se efetivam pela reprodução das 

práticas, das narrativas e da preservação das estruturas excludentes, para tornar 

imperativa a igualdade de direitos, oportunidades e condições materiais, sociais e 

políticas equânimes, assentadas no princípio da emancipação, da alteridade, da 

igualdade e equidade racial, da democratização e universalização do acesso ao 

saber e ao conhecimento formal, é necessário um processo amplo de reeducação 

das relações étnico-raciais e de superação de estigmas construídos por ações e 

narrativas embasadas nos interesses e verdades do colonizador. 

Combater as diversas formas de desigualdades engendradas desde as mais 

remotas dobras do tempo da história do nosso país demanda um percurso por seus 

corredores assombrosos, marcados pelos atentados de destituição da humanidade 

de africanos e africanas escravizados; é preciso, ainda, ouvir os gritos de levante e 

visualizar as urdiduras, os planos de fuga, as confrarias de mulheres negras, o 

dinheiro amealhado pelas ganhadeiras que formavam pecúlio utilizado para comprar 

a própria liberdade, ou de parentes, ou de outros escravizados. Essas são algumas 

das estratégias de enfrentamento que inspiraram e inspiram as lutas do povo negro 

por direito e respeito à sua história, à ancestralidade, à religiosidade, à cultura, à 

dignidade, à vida. Assim, a luta nos acompanha ao longo da história. Mas, dentre 

tantas lutas em busca da dignidade tão desejada, destaco, pelo recorte desta 

pesquisa, o direito à educação formal que se fez importante para o reconhecimento 

da cidadania.  

No início deste capítulo destaquei as tensões nesse campo e alguns dos 

dispositivos legais criados para dificultar o acesso dos negros e negras à educação, 

pois legalmente estavam impedidos de aprender a ler e escrever. Percebo na 

história da educação brasileira um projeto de exclusão dos negros, quer seja por 
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instrumentos jurídicos, quer seja por outros obstáculos políticos e sociais 

tensionando as relações e exacerbando as desigualdades pelo critério cor/raça. 

Entretanto, por outro lado, há, também, ações realizadas em contraposição à 

negação desse direito. 

Tomo como exemplo de enfrentamento à negação do direito à educação o 

caso da escola do professor Pretextato dos Passos e Silva (SILVA, 2002), que se 

autodeclarava preto, criada em 1853 e que funcionava nas dependências da sua 

casa. Com a edição do Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, que 

apresentava normas para regulamentar a instrução primária e secundária do 

Município da Corte, objetivando o controle sobre os professores e os alunos das 

escolas públicas, para que a escola continuasse funcionando, o professor Pretextato 

precisou apresentar um dossiê ao subdelegado da freguesia de Sacramento, para 

comprovar a sua idoneidade, contendo abaixo-assinados dos pais dos alunos e de 

pessoas que o conheciam requerendo a manutenção da escola, além de um 

atestado de um vizinho e outro expedido pelo inspetor do quarteirão onde morava. 

Além disso, o professor também encaminhou, em 1856, outro documento solicitando 

a continuidade do funcionamento da escola a Eusébio de Queirós. Essa 

documentação integrava o rol de exigências impostas pelo referido Decreto. 

Conforme destaca Silva (2002), tratava-se de uma escola exclusiva para 

ensinar meninos pardos e pretos (século XIX), uma vez que não havia, por parte da 

sociedade, a aceitação da presença desses grupos em escolas onde estudavam 

brancos, como registrado em documento encaminhado pelo professor ao inspetor 

geral da Instrução Primária e Secundária da Corte à época, que deferiu o pedido da 

seguinte forma: 

 
Diz Pretextato dos Passos e Silva, que tendo sido convocado por 
diferentes pais de famílias para que o suplicante abrisse em sua 
casa uma pequena escola de instrução primária, admitindo seus 
filhos da cor preta, e parda; visto que em algumas escolas ou 
colégios, os pais dos alunos de cor branca não querem que seus 
filhos ombriem com os da cor preta, e bastante se extimulhão; por 
esta causa os professores repugnam admitir os meninos pretos, e 
alguns destes que admitem, na aula não são bem acolhidos; e por 
isso não recebem uma ampla instrução, por estarem coagidos; o 
que não acontece na aula escola do suplicante, por este ser 
também preto (SILVA, 2002, p. 152). 

 

Como observa Silva, por meio desse excerto que apresenta um fragmento da 

solicitação de manutenção de funcionamento da escola, o professor Pretextato faz 



34 
 

 
 

uma denúncia de racismo ao apontar a recusa dos pais em permitir que seus filhos 

brancos estudem com crianças negras e a baixa qualidade do ensino que os 

professores que os admitiam em suas escolas lhes ofereciam. E destaca, ainda, que 

isso não acontecia em sua escola por se tratar de um assemelhado. 

Além dessa, ao longo da história há inúmeras ações de negros e negras que 

se colocaram em rota de colisão com a estrutura racista que modelou a mentalidade 

do povo brasileiro. Eis algumas dessas revoltas protagonizadas pelo povo negro no 

combate ao racismo, já estrutural, na formação da história brasileira: Quilombo de 

Palmares (Ngola Djanga) – Alagoas (1580-1695); Quilombo do Quariterê – Mato 

Grosso (1730-1795); Revolta do Engenho  antana –  lhéus (1789 e 1824); Revolta 

dos B zios (dos Alfaiates Conjuração Baiana) – Bahia (1798); Revolução 

Pernambucana – Pernambuco (1817); Revolta das Carrancas – Minas Gerais 

(1833); Revolta dos Malês – Bahia (1835);  Balaiada – Maranhão (1838-1841); 

Revolta de Manoel Congo – Rio de Janeiro (1838); Revolta de Queimado – 

Queimado/ES (1849); Greve Negra – Bahia (1857); Levante dos jangadeiros e o 

Dragão do Mar (Chico da Matilde  – Cear  (1881); e Revolta de Cantagalo – 

Campinas/SP (1885).  

A esses levantes somam-se tantos outros, pois o cenário do pós-abolição 

demandou novas frentes e novos enfrentamentos. A extinção da escravidão não 

eliminou as desigualdades e o tratamento desumano dispensado à população negra, 

mas atualizou as formas de exploração dentro de um contexto não escravista e 

republicano. Desse modo, mantiveram-se as insurgências, pela necessidade de 

fortalecer as organizações da luta e combate à expropriação da dignidade do povo 

negro. Assim, a história, não oficial, revela que a luta se inscreve em passos 

longínquos.    

 

2.1 PASSOS QUE VÊM DE LONGE NA LUTA POR EDUCAÇÃO  

 

Nesta seção apresento o cenário sobre o qual a luta pela educação para a 

população negra no Brasil se espraiou desde o pós-abolição, com destaque para as 

principais lutas. Vale destacar que os passos e percursos históricos subsequentes 

às revoltas anteriormente aludidas direcionam-se às organizações políticas negras 

que emergiram no contexto pós-abolição, de mudança da forma de governo do 

Império para a República. Nesse viés, teço algumas considerações acerca dessas 



35 
 

 
 

organizações a partir dos primeiros passos da República e dos desdobramentos do 

século XX, antes de atentar, mais detalhadamente, às direções que as organizações 

negras tomaram com a fundação do Movimento Negro Contra Discriminação Racial 

(MNCDR), na década de 1970, logo depois renomeado como Movimento Negro 

Unificado (MNU). É nesse cenário histórico politico, a partir dos anos 1970, de 

unificação dos movimentos sociais negros, do movimento de reafricanização 

protagonizado pelos blocos e afoxés que germinam as ideias e ações do Afoxé 

Pomba de Malê, que vai descendo a Rua Nova para ocupar as ruas de Feira de 

Santana, incorporando em suas ações um projeto de atenção à educação de jovens 

e adultos, no sentido de orientá-los para ingressar nos espaços e sistemas de 

ensino.  

Desse modo, a luta de hoje tem raízes longínquas. Historicamente, o 

processo de luta por cidadania começou no momento em que os(as) africanos(as) 

pisaram em terras brasileiras. Essa travessia sempre foi marcada por reviravoltas e 

lutas, tendo como ponto fundante da luta por direitos o acesso à educação formal, 

uma vez que na informalidade muito foi feito no tocante ao ato de educar. Alguns 

exemplos dessas práticas educativas podem ser percebidos na atuação das amas 

de leite, que, embora expropriadas da sua condição humana, desprendia um tempo 

ao ensinamento dos(as) seus(suas) filhos(as) e dos(as) outros(as) enquanto 

amamentavam os filhos dos senhores e senhoras da casa grande.  

Nesse contexto das lutas do povo negro, cabe destacar o grande legado 

histórico intercruzado de Áfricas aqui ressignificado, de modo que a memória 

coletiva da sua historicidade foi reinventada dentro de um contexto de escravização, 

fazendo com que homens e mulheres continuassem irredutíveis quanto ao alcance 

da dignidade. Portanto, a batalha por reconhecimento de direitos, em aspirar a 

liberdade, em sentido mais amplo, começa a ser vislumbrado com o fim do regime 

escravista em 1888. Entretanto, o ideário de liberdade, direito e dignidade não se 

consolidou nas bases pretendidas, o que impingiu a esses sujeitos negros e negras 

a busca permanente por outras tantas abolições. 

Ao virar as páginas da história, a República atualizou o processo político, as 

relações de trabalho, o papel do cidadão, por exemplo, mas o racismo foi 

preservado. A mudança na forma de governo e do regime político não legou à 

população negra alvissareiras possibilidades quanto à condição de vida, pois ela se 

viu açoitada ao abandono, à marginalização. Assim,  
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Para reverter esse quadro de marginalização no alvorecer da 
República, os libertos, ex-escravos e seus descendentes instituíram 
os movimentos de mobilização racial negra no Brasil, criando 
inicialmente dezenas de grupos (grêmios, clubes ou associações) em 
alguns estados da nação (DOMINGUES, 2007, p. 103). 
 

A partir desse quadro de marginalização que Domingues apresenta, a 

necessidade de sair da indigência e do abandono social impôs a organização da luta 

para reverter essa situação. Diante dessa emergência, surgiram novos levantes, 

novas pautas de reivindicação que ratificaram as lutas para a consolidação da 

população negra como sujeitos de direitos. 

Esses movimentos se espraiaram em diferentes regiões do país, alcançando 

maior visibilidade nas capitais e nas grandes cidades brasileiras (DOMINGUES, 

2007). Estes são alguns exemplos de organizações negras: em São Paulo – Clube 

28 de Setembro (1897); Clube 13 de Maio dos Homens Pretos (1902); Centro 

Literário dos Homens de Cor (1903); Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906); 

Centro Cultural Henrique Dias (1908); Sociedade União Cívica dos Homens de Cor 

(1915); Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro – o 

Centro da Federação dos Homens de Cor; em Pelotas/RG – Sociedade Progresso 

da Raça Africana (1891); em Lages/SC – Centro Cívico Cruz e Souza (1918) 

(DOMINGUES, 2007, p. 103). 

Nas primeiras décadas do século XX, as organizações negras atuavam em 

variadas vertentes (GONÇALVES, 2000). Nesse período, destaca-se também o 

papel da imprensa que se colocou como uma voz em defesa dos direitos da 

população negra. Intitulada imprensa negra, era constituída de jornais elaborados e 

publicados por negros. 

 
Esses jornais enfocavam as mais diversas mazelas que afetavam a 
população negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e 
da saúde, tornando-se uma tribuna privilegiada para se pensar em 
soluções concretas para o problema do racismo na sociedade 
brasileira. Além disso, as páginas desses periódicos constituíram 
veículos de den ncia do regime de “segregação racial” que incidia 
em várias cidades do país, impedindo o negro de ingressar ou 
frequentar determinados hotéis, clubes, cinemas, teatros, 
restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, 
além de algumas escolas, ruas e praças públicas (DOMINGUES, 
2007, p. 105). 
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Nesse contexto, a imprensa negra assumiu um importante papel, ainda que 

haja controvérsias, porque, além de denunciar o estado de segregação a que 

estavam submetidos, problematizava sobre a questão com vistas a encontrar 

caminhos para solucionar o racismo. Se nos espaços públicos, na estrutura do 

estado não havia mecanismos de inclusão para efetivar os seus direitos, então as 

entidades negras, em grande medida, alicerçavam as suas práticas para 

potencializar as suas ações no combater à discriminação racial, que perpassavam 

pela valorização da raça negra, qualificação para o trabalho e acesso à 

escolarização. A esse respeito, Gonçalves (2000, p. 140) destaca o seguinte:  

 
encontram-se artigos que incentivam o estudo, salientam a 
importância de instrumentar-se para o trabalho, divulgam escolas 
ligadas a entidades negras, dando-se destaque àquelas mantidas por 
professores negros. Encontram-se mensagens contendo exortações 
aos pais para que encaminhem seus filhos à escola e aos adultos 
para que completem ou iniciem cursos, sobretudo os de 
alfabetização. O saber ler e escrever é visto como condição para 
ascensão social, ou seja, para encontrar uma situação econômica 
estável, e, ainda, para ler e interpretar leis e assim poder fazer valer 
seus direitos. 
  

Desse modo, observamos que essa relevância dada à educação constitui-se 

como bandeira de luta pela garantia do direito à educação. Ainda segundo estudos 

feitos por Gonçalves (2000), em diálogo com diversas fontes, essa bandeira sempre 

fez parte das reivindicações das organizações negras, ainda que embasadas por 

objetivos e concepções diferentes. Para algumas, a finalidade da educação era 

igualar as oportunidades dos negros e dos brancos no mercado de trabalho, mas, 

para outras, a educação era vista como instrumento de ascensão social, bem como 

estratégia e importante instrumento de conscientização e pertencimento construído 

com base no estudo da história, da cultura e dos valores ancestrais. O entendimento 

acerca desses sentidos e conceitos dados à educação deve passar pela 

compreensão e análise do seu contexto, das marcas e aprendizagens advindas das 

experiências dolorosas da escravidão. 

Portanto, acredito que o percurso das organizações políticas e culturais 

negras repercute o combate incansável contra o racismo, o preconceito racial e a 

discriminação, e em todos os momentos históricos da República foram consolidadas 

novas compreensões sobre esse fenômeno e, consequentemente, emergiram novas 

demandas e novas estratégias de intervenção.  
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2.2 CENÁRIO DO SÉCULO XX PÓS 1970: NASCEDOURO DO PROJETO      

ATIBA  

 

Dando um salto no tempo histórico, na perspectiva de elencar algumas 

pontuações sobre as organizações negras, chego aos anos 1970, em virtude de 

essa década ser emblemática para este estudo, em decorrência da unificação do 

movimento negro, das especificidades do contexto, das pautas estruturadas com 

novos levantes e novas trincheiras nos anos 1980, quando se deu a criação do 

Afoxé Pomba de Malê, no ano de 1985, casa onde nasce o Projeto Atiba nos anos 

2003. É importante enfatizar que, no terceiro capítulo, retomo a discussão 

apresentando aspectos da história do Atiba, bem como dados sobre a sua atuação a 

partir da narrativa dos seus integrantes: coordenador, estudantes, professor e 

dirigentes do Afoxé Pomba de Malê.  

Sobre as reflexões a respeito do cenário histórico e das ações dos 

movimentos, Guimarães (2003) discorre que, após a constatação e a criação de 

caminhos de desconstrução do mito da democracia racial nos anos 1970, as 

bandeiras de luta encampadas pelo movimento davam ênfase à mobilização negra 

voltada ao combate à discriminação racial, consubstanciada pelo entendimento de 

que esta gerava as desigualdades de tratamento e de oportunidades, sendo, 

portanto, uma causa da pobreza dos negros. “Após a criação do Movimento Negro 

Unificado, em 1978, as questões educacionais referentes à população negra 

brasileira passam a ser tratadas nos debates públicos em geral” (GONÇALVES, 

2000, p. 149). Esse fato leva à compreensão de que, nesse contexto, tornam-se 

mais evidentes os impactos da estrutura racista da sociedade sobre as condições 

gritantes de desvantagem social, política e educacional da população negra. 

Nádia Cardoso (2005) enfatiza que a intervenção no campo da educação 

marca o ativismo negro-brasileiro pós 1970, pois os movimentos negros constataram 

a falência do projeto da modernidade, em que a escola, como espaço democrático 

de socialização para inclusão social, não tem efetivamente garantido a inclusão com 

dignidade para uma parcela significativa da população brasileira, que, não por 

coincidência, encontra-se em condições que afrontam os limites da cidadania, 

produzindo defasagem, deficiência e exclusão. Assim, diante do baixo desempenho 

da criança e do jovem negro no sistema público de ensino no Brasil e da 

responsabilização imputada aos próprios negros sob o argumento da pouca 



39 
 

 
 

competência ou mesmo ausência de dom para a vida acadêmica, que se coloca 

como explicação hegemônica para esse crítico desempenho, o Movimento Negro 

concluiu ser a educação um campo privilegiado de enfrentamento do racismo.  

Desse modo, as evidências de uma educação instituída pela e para a 

manutenção dos privilégios de uns, relacionada historicamente aos privilégios de 

raça e classe, são  baseadas numa lógica que ratifica o papel da educação formal  

como reprodutora da estrutura social e, consequentemente, das  relações sociais 

desiguais. Nesse contexto, mesmo que pareça redundante, é importante interrogar: 

que educação é essa e a quem de fato interessa? Quais são os impactos dessa 

concepção na construção das relações étnico-raciais e definição dos lugares 

ocupados pelos sujeitos? Através desses questionamentos podemos perceber os 

mecanismos excludentes pautados numa lógica que alimenta o racismo por dentro 

da estrutura da sociedade, uma vez que transversaliza a história, a política, a saúde, 

a educação e a justiça, educa o olhar, domestica o discurso e santifica a 

desigualdade sob a força do desígnio.  

Com isso, as práticas de discriminação racial instituídas tornam-se comuns, 

ganham ares de normalidade explícitas ou, subliminarmente, são incorporadas como 

regra. E sob a lógica do desígnio, o excluído deve fazer da exclusão o seu exílio, 

aprender e ensinar ao assemelhado a indulgência diante do seu estado de exclusão 

e conviver com os outros, para os quais a lógica do desígnio segue em direção 

oposta, pois cria o sujeito que nasce predestinado a estudar e ocupar as melhores 

posições na estrutura da sociedade, porque é portador de aptidões acadêmicas e 

intelectuais e tem competência para pensar, decidir e mandar. Além dessa 

concepção construída no campo do desígnio, convive simultaneamente a imagem 

esculpida pela ciência.  

Certificam-se em dados estatísticos, publicados em relatórios de pesquisas de 

órgãos oficiais, as desigualdades reveladas associadas à classificação de raça e 

cor. Chamo, aqui, atenção para esses indicadores de desigualdade no quesito 

escolaridade. Segundo as pesquisas da PNAD, nos anos de 1980 e 1990, no campo 

da educação, no que concerne aos índices de escolarização e acesso ao ensino 

superior, com ênfase no recorte de cor/raça, desse período, os dados mostram que 

13,6% de brancos, 1,6% de pretos e 2,8% de pardos conseguiram ingressar no 

ensino superior. Analisando esses dados, Hasenbalg e Silva (1990) problematizam 
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os efeitos danosos dessa disparidade que ainda se faz sentir na sociedade vigente. 

Para eles, 

 
Isto significa que ter cor de pele branca no Brasil significa ter 8.5 
vezes mais chances com relação aos pretos e quase cinco vezes 
mais probabilidades relativamente aos pardos de ter acesso às 
universidades. Nesse aspecto da distribuição entre grupos de cor das 
oportunidades de ingressar no ensino superior, o Brasil encontra-se 
mais perto da África do Sul do que dos Estados Unidos, onde, em 
1980, os brancos tinham chances 1,4 vezes maiores que os negros 
de ingressar nesse nível educacional. Em suma, este quadro geral 
das realizações educacionais dos grupos de cor mostra que pretos e 
pardos estão expostos a um grau maior de atrito no seu trânsito pelo 
sistema escolar, o que faz com que iniciem a etapa de vida adulta 
com uma considerável desvantagem em termos de educação formal 
(HASENBALG; SILVA, 1990, p. 76). 
 

Destarte, nas reflexões apresentadas por Hasenbalg e Silva, percebemos 

que, no contexto dos anos 1980 e 1990, há uma exacerbada exclusão de pretos e 

pardos na universidade. Verificamos, ainda, que os registros apontam que apenas 

6,8% da população compunha a população com nível superior no país, e, desse 

contingente, 9,2% de brancos possuíam curso superior, 23% de amarelos, enquanto 

os pretos representavam 1,6% e os pardos 2,8%. Posto isso, comprovamos o 

percentual diminuto de negros com o direito de acesso ao ensino superior garantido. 

É evidente que esses dados repercutem sobremaneira no desenho social do 

país. Os números, sob a perspectiva da interpretação qualitativa, dão a dimensão 

desse grave problema social. Essa realidade faz emergir novas questões sobre a 

manutenção do racismo e das práticas correlatas, bem como os impactos dessa 

ordem na situação educacional dos(as) negros(as), o que agrava as restrições ao 

acesso à universidade. Assim, é preciso considerar que, 

 
Menos alfabetizados, retidos em patamares educacionais mais 
baixos, poucos negros conseguem chegar à universidade [...]. Um 
negro com curso superior completo é um “sobrevivente” do sistema 
educacional e, ademais, enfrentará sistemática discriminação no 
mercado de trabalho (BARCELOS, 1992, p. 55 apud SILVA, 2016, p. 
20). 
 

Portanto, os dados produzidos a partir da articulação raça e educação são 

reveladores das injustas relações raciais brasileiras. Nesse cenário nacional, as 

disparidades incidem sobre o campo educacional, elevando os índices de 

desigualdades sociais, considerando o papel da educação e da apropriação do 
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conhecimento como vetor de promoção social. Barcelos (1992 apud SILVA, 2016), 

ao destacar os obstáculos enfrentados pelos negros para chegar ao ensino superior, 

enfatiza que, ultrapassado o primeiro obstáculo do ingresso, outro será enfrentado 

no mercado de trabalho em virtude da discriminação racial.  

Nessa perspectiva, a desigualdade educacional à qual estava – e está – 

submetida a população negra exorbita a gravidade da questão, que exigiu a 

insurgência do Movimento Negro para atuar no combate ao racismo e às 

desigualdades por ele construídas. Por isso, necessário se fez arregimentar suas 

forças imanentes em direção à luta, tendo no centro dos levantes o direito à 

educação. 

A partir dessa imersão mais contundente, os intelectuais negros, concebendo 

a educação como um campo privilegiado na luta contra o racismo, elegem como 

pauta a necessidade premente de sair do lugar menor da escala educacional e 

social. Estudos realizados por Menezes (1994) buscam compreender os processos 

sociais escondidos na baixa escolaridade da população da Bahia. Os baixos índices 

alcançados por esse Estado são reiteradamente menores que as médias nacionais e 

da maioria dos outros Estados. Acredito que essa baixa escolaridade da população 

está associada aos elevados índices de pobreza e indigência associados à cor e 

raça, pois a Bahia apresenta elevado índice populacional de negros no quadro geral 

do país.  

Conforme destaca Ricardo Henriques (2001, p. 11), os índices apresentados 

nas pesquisas mostram a incidência maior de pobres e indigentes na região 

Nordeste em comparação com os dados do restante do país. Para observar como 

estão estruturados esses processos sociais escondidos na baixa escolaridade da 

população, apresento as Tabelas 1 e 2, com dados de pesquisas da PNAD, 

referente ao ano de 1999, abordando a incidência da pobreza e da indigência 

relacionada ao quesito cor/raça, como dados relativos à população brasileira e à 

distribuição da pobreza por região.  

Na Tabela 1 é possível observar os universos das populações totais de cada 

raça e identificar a incidência da pobreza e da indigência em cada grupo racial. Ao 

considerar somente a população branca, é possível concluir que, em 1999, 22,6% 

dos brancos eram pobres e 8,1% indigentes. Ao mesmo tempo, entre os pardos há 

48,4% de pobres e 22,3% de indigentes. Na população de cor preta esses valores 

eram, respectivamente, 42,9% e 18,3%. A constatação incontornável que se 
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apresenta é que nascer de cor parda ou de cor preta, principalmente, aumenta de 

forma significativa a probabilidade de um brasileiro ser pobre. 

 
Tabela 1 – Incidência da Pobreza e Indigência: Brasil e Populações por Cor – 1999 

 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999 

 
 

Tabela 2  – Distribuição da População Pobre por Cor e Região – 1999 
 

 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1999 

 

Os dados apresentados na Tabela 2, sobre a distribuição da pobreza entre as 

regiões do país, explicita a precária inserção socioeconômica do Nordeste no 

cenário nacional. O Nordeste concentra 50,6% da população pobre do país, isto é, 

26,8 milhões de brasileiros são pobres vivendo na região Nordeste. Ao considerar, 

em simultâneo, os recortes de raça e região, é possível constatar, segundo dados da 

Tabela, que 35% dos pobres do país – 18,6 milhões de brasileiros – são de cor 

parda residindo no Nordeste. Além disso, cerca de 12% dos pobres são brancos na 

região Nordeste. O Sudeste, por sua vez, apesar de representar 43,7% da 

população, concentra 20,2% dos pobres do país, sendo 9,1% pardos e 8,8% 

brancos. O restante da população pobre distribui-se de forma equilibrada entre as 

demais regiões: 12% no Sul, 9,5% no Norte e 7,7% no Centro-Oeste. 
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Acredito que os dados aqui expostos devem ser analisados criticamente, 

devido à grande margem de miserabilidade e à quase subvida em que esse 

segmento se encontra, pois não é possível ignorar essa situação catastrófica que 

vem se alastrando ao longo dos séculos no contexto da sociedade brasileira. Desse 

modo, constatamos que a pobreza, a indigência e a exclusão dos espaços 

privilegiados de conhecimento perpassam centralmente por aqueles “que têm na 

pele a cor da noite” (MACHADO, 2006). 

Portanto, a representação da pobreza, considerando o contexto republicano e 

a composição racial da população, recai, em sua maior parte, nas comunidades 

indígenas e negras. É sob esse prisma que analiso os caminhos constituídos de 

forma mais direta pelos movimentos sociais negros para solucionar a exclusão 

educacional dos negros, desde tempos mais remotos, como aludido nas primeiras 

páginas deste capítulo. “O acesso e a permanência desigual de determinados 

grupos sociais ao sistema de ensino é uma discussão que há décadas vem 

ocupando os círculos acadêmicos e os movimentos sociais” (SANTOS, 2009, p. 35).  

Nesse sentido, cabe, aqui, a seguinte questão: que outras proposições foram 

e estão sendo construídas para contemplar o acesso de jovens e adultos negros no 

ensino superior? Outra vez, não se pode prescindir da radical postura do movimento 

negro em buscar soluções a curto, médio e longo prazo para combater e superar as 

limitações no processo de escolarização da população negra, dentro de um sistema 

educacional elitista, garantindo, consequentemente, o acesso e a permanência de 

forma equânime para esse segmento em todos os níveis e modalidades, com ênfase 

no ensino superior. Além disso, é necessário ainda considerar que o caráter elitista 

do sistema educacional brasileiro desde a sua gênese e manifesto até os primeiros 

anos deste século, com uma estrutura de condições e oportunidades educacionais 

assimétricas, comprova a sua longa tradição, mesmo com a universalização da 

educação básica, que não se deu dentro dos parâmetros de qualidade e política de 

permanência.  

Outro elemento relevante neste debate diz respeito ao estigma que pesa 

sobre a cor da pele e impacta negativamente o desempenho de alunos negros, 

pelas inúmeras e sucessivas investidas contra sua competência intelectual e 

acadêmica. Nessa conjuntura, indiscutivelmente, a luta e as proposições do 

movimento negro perpassam pela defesa da garantia do direito à educação formal 

para além da educação básica, do acesso às condições materiais e sociais para a 
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permanência no sistema de ensino, com as garantias constitucionais e a efetiva 

ampliação dos anos de escolaridade da população negra. E o acesso à 

universidade, como espaço para o exercício pleno desse direito, é uma das bases 

que compõem o perfil e as diretrizes do movimento a partir dos anos 1980. 

No compasso do tempo histórico e das lutas insurgentes, a década de 1980 

ganha outros matizes com a ampliação do número de entidades culturais negras 

ligadas aos movimentos negros por todo o país e com a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, que criminaliza a prática de racismo, tornando-o 

crime inafiançável e imprescritível, o que passa a demandar intensa ação desses 

movimentos a fim de garantir o cumprimento do inciso XLII do artigo 5º dessa 

Constituição. Portanto, agigantava-se, então, a luta pela continuidade da defesa e 

garantia dos direitos civis.   

Nesse período, as entidades culturais negras na Bahia iniciaram um novo tipo 

de intervenção na realidade educativa dos afrodescendentes, que se consolidou na 

década de 1990, através da realização de projetos educativos voltados à infância e 

juventude negra e das suas comunidades. É nesse cenário que surge o Projeto 

Atiba, vinculado ao Afoxé Pomba de Malê, em Feira de Santana, Bahia. Esse 

Projeto, comprometido com o processo formativo amalgamado pelas ensinâncias e 

aprendências fertilizadas pelo pensamento africano recriado na diáspora, como 

defende Vanda Machado (2006), dá fôlego para pensar e coexistir na perspectiva de 

vislumbrar uma real democratização étnico-racial, sobretudo por meio da ampliação 

da representatividade educacional da população negra no ensino superior. 

É a partir do intenso movimento de reafricanização que as agremiações 

começam a se articular, criando outros aparatos de enfrentamento da baixa 

qualidade educativa em que se encontrava a população negra. Havia, por parte 

dessas agremiações, o entendimento de que a aquisição da educação formal seria 

um recurso importante para barrar o racismo, ao tempo em que também havia o 

entendimento de que a escola, como aparelho ideológico do Estado, reproduz a 

discriminação racial. Entretanto, contrariando a lógica da imutabilidade positivista, é 

justamente nesse espaço que a contraideologia é forjada através das 

problematizações, contestações e proposições feitas contra essa ordem, pelo 

movimento negro e representantes afins. Somam-se a essas ações, a articulação e 

o desenvolvimento de atividades educativas promovidas pelas agremiações, que, 

além de despertar nos agentes culturais a ruptura com o pensamento racista, 
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proporciona aos sujeitos por elas assistidos a apropriação do saber formal crítico e 

de qualidade até então negado.  

No tópico anterior, apresentei alguns percursos realizados pelos movimentos 

negros, ao longo da história, no combate ao racismo, as suas formas correlatas e às 

desigualdades gestadas e disseminadas com base na suposta supremacia racial. A 

história que interessa e fortalece a todos nós não é a que se tornou hegemônica e 

oficial, mas aquela feita pelos sujeitos anônimos e invisibilizados, construída por 

conflitos e insubordinações do povo negro. Ao contrário de um pacifismo subalterno 

complacente, a resistência dos afrodescendentes se fez de levantes e trincheiras, 

pois o nome da luta é rebelião, no combate às heranças do escravismo. A única 

herança que serve a nós são os laços ancestrais, a resistência e coragem do povo 

negro e as riquezas materiais e simbólicas de um povo que também construiu essa 

nação. Mas, pelo que persiste de uma estrutura racista e excludente, o combate se 

dá diuturnamente por equidade racial e igualdade de direitos e de condições em 

todos os âmbitos, como pilares da história do presente que estamos construindo.  

O povo negro está em combate desde que africanos escravizados, 

coercitivamente, chegaram aqui. Muitos foram os movimentos e inúmeras as formas 

e estratégias de lutas e reivindicações, e o direito à educação perpassa todos eles. 

Rememorando essa trajetória, vale ressaltar a importância do Centro Cívico 

Palmares (PEREIRA, 2011), criado em 1926 em São Paulo, que desempenhou um 

importante papel na organização política dos negros e proporcionou uma 

significativa contribuição para a fundação da Frente Negra Brasileira (FNB), criada 

em 1931 na cidade de São Paulo, com notória importância entre os movimentos que 

protagonizaram a luta até a primeira metade do século XX, que representam uma 

época em que os movimentos negros tomavam para si a responsabilidade de 

promover a educação dos seus pares (GONÇALVES, 2000), pois, além de 

comprometer-se com escolarização, também oferecia cursos de formação política, 

uma vez que o objetivo era integrar o negro à sociedade. 

Quanto à organização das lutas na segunda metade do século XX, um 

importante destaque do movimento nesse período foi o Teatro Experimental do 

Negro (TEN), fundado no Rio de Janeiro, em 1944, que tinha Abdias do Nascimento 

como sua principal liderança (DOMINGUES, 2007). O objetivo inicial do TEN era 

formar um grupo teatral composto exclusivamente por atores negros, tornando-se, 

posteriormente, mais abrangente em suas ações. Com a publicação do Jornal 
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Quilombo, passou a oferecer curso de alfabetização, de corte e costura, fundou o 

Instituto Nacional do Negro e o Museu do Negro e organizou o I Congresso do 

Negro Brasileiro. Essa importante organização defendia os direitos civis dos negros 

no campo dos direitos humanos, bem como a criação de uma legislação 

antidiscriminatória para o país, além de ter desempenhado um importante papel na 

Constituinte de 1946. Ademais, acreditava que os processos culturais e educativos 

contribuiriam para o combate ao racismo. Como precursor dessas ações estão os 

anos 1970, como ressalta Pereira (2011, p. 26):  

 
Como exemplo dessas lutas dos movimentos sociais, que 
apresentavam várias reivindicações na segunda metade do século 
XX e especialmente a partir dos anos 1970, em meio ao processo de 
abertura política durante a ditadura militar, podemos encontrar a 
“Carta de Princípios” escrita em 1978 pelas lideranças do então 
recém-criado Movimento Negro Unificado (MNU), que já reivindicava, 
entre outras coisas, a reavaliação do papel do negro na história do 
Brasil e a valorização da cultura negra. 
 

Verifico que, pelo conteúdo reivindicatório da Carta de Princípios do MNU, 

estava lá registrada a reivindicação da redefinição da história pela reavaliação do 

papel do negro, bem como a valorização da cultura negra, que se tornaram o 

princípio basilar da Lei nº 10.639/03. Essas 

 
reivindicações e propostas do Movimento Negro ao longo do século 
XX [...] apontam para a necessidade de diretrizes que orientem a 
formulação de projetos empenhados na valorização da história e 
cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como 
comprometidos com a educação de relações étnico-raciais positivas, 
a que tais conteúdos devem conduzir (BRASIL, 2004, p. 9). 
 

Então, por compreender as mazelas do processo estrutural advindo do 

sistema escravista, perpassando por outros momentos históricos na sociedade 

brasileira, é que os agentes culturais, articulados com outros sujeitos, intensificaram 

as suas ações e passaram a exigir a inclusão da história afro-brasileira e de África 

no currículo oficial, e também dos povos indígenas, como medida de reparação. 

Essa 

 
demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem 
medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros, dos 
danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais 
sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas 
explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de 
manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de 
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governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição. Visa 
também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de 
combate ao racismo e a toda sorte de discriminações (BRASIL, 2004, 
p. 11). 
  

Na incursão desse movimento reivindicatório, surge o Afoxé Pomba de Malê, 

que também demonstra preocupação com a situação histórica e educacional da 

população afrodescendente. Nessa perspectiva, as aspirações socioeducativas 

continuam vivas no pensamento desejante e nas ações desse segmento, sobretudo 

no que diz respeito à ampliação da escolarização dos afrodescendentes e na defesa 

do acesso ao ensino superior. Contudo, com a celebração reflexiva dos elementos 

culturais de sua ascendência africana, por via do desfile nas ruas e avenidas de 

Feira de Santana, Bahia, no processo de desconstrução de estereótipos e, de outra 

maneira, reconstrução de um ideário positivo do ethos cultural negro, o Pomba de 

Malê provocou a elaboração de novas estratégias e/ou a reinvenção de caminhos 

pelas trocas e diálogos com outras agremiações que compartilham o mesmo 

objetivo de contribuir para a promoção da equidade racial. 

O Afoxé Pomba de Malê, inspirado pelas histórias de luta de outras 

agremiações negras no combate ao racismo, fez dessas narrativas a base para a 

estruturação de suas ações, embasadas na reflexão sobre as condições de vida da 

população afrodescendente no Brasil e, particularmente, em Feira de Santana, 

observáveis a olho nu, dado o estado de marginalização e exclusão em que se vivia, 

sobretudo, a população residente em bairros estigmatizados como a Rua Nova, 

Tomba, Queimadinha etc. O olhar sobre a realidade fez com que os seus 

integrantes, sentindo o grande déficit educacional em que se encontrava a 

população negra, buscassem alternativas para minimamente suprir essa carência.  

Portanto, é a partir desse olhar preocupado sobre a baixa escolaridade dos 

afrodescendentes, e a contribuição desse quadro para o agravamento da situação 

de pobreza e marginalização desse grupo, que surgiu o Projeto Atiba, em 2003, 

esculpido pela insubordinação e resistência das vozes, corpos e histórias negras, 

em contraposição à ordem vigente, a um sistema social que estava em direção 

oposta à efetiva universalização da educação básica. Nesse cenário, vale destacar 

que, em relação à presença no ensino superior, o percentual de pretos(as) era muito 

menor em comparação com a escala educacional do país. 
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Diante desse quadro e da urgência de agir para incluir e transformar, os 

integrantes do Atiba começam a se articular com àqueles(as) que conseguiram, com 

esforço hercúleo e tenacidade, transpor as barreiras estruturais sociais 

transversalizadas pelo racismo e vislumbrar uma vida cidadã com acesso a outros 

espaços de poder. Portanto, para consolidar essa iniciativa, cada um(a) na sua 

experiência profissional e acadêmica, deu os passos iniciais para a consolidação do 

Projeto Atiba. Pensar espaço físico, materiais didático-pedagógico, apresentar as 

ideias mestra do Projeto para a comunidade, enfim, todos os dispositivos 

necessários para chamar a atenção dos futuros participantes sobre a possibilidade 

real de avançar nos estudos e aspirar por condições dignas de vida, direitos e 

oportunidades iguais e equânimes. Sabendo de antemão que os ensinamentos ali 

produzidos contribuem para a educação integral, com vistas ao exercício de plena 

cidadania, conforme determina a Constituição Federal, em vigor, é importante 

enfatizar que a construção do saber e do conhecimento se dá na perspectiva do 

currículo oficial e pela ancestralidade e cultura do povo afro-brasileiro. 

Nesse sentido, o Projeto está inserido no campo das ações afirmativas, e 

muito antes de serem nomeadas dessa forma e adotadas pelo Estado brasileiro. 

Essa prática perpassa toda a história dos movimentos e agremiações negras, 

consubstanciada pelo compromisso de desenvolver ações voltadas ao combate ao 

racismo, à discriminação racial e à marginalização, através da criação de condições 

e da adoção de medidas para instrumentalizar a população afrodescendente para 

alcançar igualdade de tratamento, condições e oportunidades sociais, requerendo do 

Estado políticas compensatórias para viabilizar o alcance dos direitos humanos e 

civis. 

Assim, por meio desta pesquisa, busco evidenciar a importância e a 

representatividade do Projeto Atiba para os(as) envolvidos(as) da comunidade Rua 

Nova e de localidades que buscam também o conhecimento formal como via de 

acesso à universidade e ao desenvolvimento humano digno. Entretanto, noto a 

persistência da negação desse direito pela má qualidade do ensino oferecido ou 

pelos mecanismos de contenção do acesso e da permanência nas instituições 

formais.   

Quanto ao acesso de afrodescendentes às universidades, Guimarães (2003) 

assegura que esse é um problema que persiste em virtude da ausência desses 

sujeitos nas estatísticas universitárias. E só a partir da intensificação das 
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mobilizações e reivindicações voltadas para a implementação de ações afirmativas 

para o ensino superior é que surgiram estudos, censos e pesquisas por amostra, 

para registrar a identidade racial dos alunos universitários.  

Esse autor ressalta, ainda, a importância das ações das organizações negras 

voltadas à desobstrução do acesso de negros à universidade, através da criação de 

curso preparatório para o vestibular, mas a amplitude de tais ações alcança sucesso 

relativo, pois o ingresso de jovens negros efetiva-se, em grande escala, em 

universidades particulares, obtendo dessa forma diplomas desvalorizados. Como 

consequência, “foram justamente os negros os primeiros a denunciarem, como 

discriminação, o relativo fechamento das universidades públicas brasileiras aos 

filhos das famílias mais pobres” (GUIMARÃES, 2003, p. 194), uma vez que as vagas 

das universidades públicas eram ocupadas por aqueles pertencentes às classes 

média e alta. 

Posto isso, observo que o quadro ainda não é auspicioso para a população 

afrodescendente. Dyane Brito Reis Santos (2009) apresenta importantes dados que 

evidenciam aspectos e/ou pontos nevrálgicos para essa população. Segundo dados 

do IPEA, menos de 2% dos estudantes afrodescendentes estão na Universidade 

Pública ou Privada; some-se a isso o fato de 64% dos pobres serem 

afrodescendentes, 69% dos indigentes também afrodescendentes, e o IDH da 

população afrodescendente ocupar a 108ª posição (HENRIQUES, 2001). Os dados 

expostos são alarmantes pela baixíssima presença de estudantes afrodescendentes 

nas universidades.   

Assim sendo, a contribuição reflexiva e crítica de Dyane Brito Reis Santos 

(2009, p. 23) legitima o enfrentamento por reparação, pois, 

 
Nesse quadro de complexa realidade brasileira, há um círculo 
vicioso, no qual a exclusão implica em discriminação e a 
discriminação implica em exclusão. Neste aspecto as ações 
afirmativas surgem como medidas urgentes e necessárias, já que 
constituem possibilidade de implementação do direito à igualdade. 
Entretanto, se as ações afirmativas encontram respaldo jurídico, seja 
na constituição, seja nos tratados internacionais ratificados pelo 
Brasil, no debate público ela encontra grandes barreiras e 
argumentos contrários à sua implementação. 
 

Acerca desse debate sobre a demanda e as resistências às ações 

afirmativas, Guimarães (2003) pontua que, na segunda metade da década de 1990, 

muitos se contrapuseram à adoção de políticas racialistas, sob a alegação de que 
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essas medidas se configurariam como um processo direcionado à vocalização e 

colonização cultural a partir dos valores norte-americanos, o que se tornaria uma 

ameaça à identidade nacional marcada pelo hibridismo cultural e pela mestiçagem. 

Porém, a resistência da sociedade civil à adoção de políticas públicas racialistas foi 

parcialmente quebrada devido à repercussão positiva da participação do Brasil na 

Conferência Mundial Contra a Discriminação Racial em 2001, quando o Brasil se viu 

obrigado a abandonar a apologia à democracia racial.  

Cabe ressaltar que a Conferência de Durban, em 2001, provocou alterações 

no campo da administração pública, pois o Brasil passou a adotar cotas para negros 

em postos de serviços (GUIMARÃES, 2003). Contudo, no setor educacional as 

ações se limitaram, naquele momento, à criação de uma comissão de trabalho, o 

que passou a exigir um maior rigor do movimento negro para a garantia da adoção 

de cotas raciais para o ensino superior, que se deu a partir de 2002.  

Em verdade, existe um sem número de elementos impeditivos à população 

afrodescendente, que justifica, per se, o quanto tem sido árdua a caminhada por 

dias melhores, principalmente no que concerne ao acesso ao ensino superior. 

Embora algumas conquistas, a exemplo das ações afirmativas através das cotas 

raciais provoquem, até o momento, alguns pequenos abalos na estrutura, medidas 

outras devem ser adotadas para esse fim. Por isso essa caminhada ainda requer 

dos movimentos resistência, teimosia, e ousadia. As situações estruturais e 

históricas postuladas ao longo deste capítulo evidenciam o quanto é preciso 

reinsistir em buscar garantir um percentual mais expressivo de afrodescendentes 

nas instituições de ensino superior, ou seja, que o acesso e a permanência desses 

indivíduos alcancem um índice compatível com o quadro geral da população 

brasileira. 

Desse modo, construir estratégias que possam efetivamente diminuir a 

discrepante situação estrutural em que se encontra o povo preto e indígena é uma 

ação que demanda urgência. Entretanto, podemos observar uma linha tênue entre a 

igualdade material e a igualdade formal, visto que a igualdade perante a lei não 

basta para resolver as contradições criadas pela sociedade capitalista. O essencial é 

assegurar iguais oportunidades associadas a iguais condições, pois do contrário 

essa igualdade é profundamente seletiva, deixando intocadas as desigualdades, 

sobretudo as de propriedade, de raça e de sexo, bandeiras que são objetos centrais 

das lutas igualitárias (SANTOS, 1998). Assim, a forma concreta de se aplicar a 
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igualdade seria, por conseguinte, tomar como ponto de partida a desigualdade e 

aplicar o princípio da equidade. 

Nesse viés, concluo, portanto, que não basta demonstrar a desigualdade 

racial no tocante aos grupos étnicos historicamente vilipendiados de sua cultura e do 

direito de existir dignamente. Mais do que isso, é preciso ver os diferentes na sua 

diferença enriquecedora do ponto de vista simbólico, tratando-os no aspecto material 

de forma diferenciada. Nessa perspectiva, o emprego deste axioma é aqui 

pertinente: Somos iguais justamente na diferença, por isso não devem ser tratados 

de forma igual os desiguais. 

Os atributos sociais e de raça, tão bem arquitetados na sociedade marcada 

por estereótipos forjados pelo pensamento eurocêntrico, que privilegia seu escudo 

racial, constituem um ponto agudo para o esfacelamento no já arraigado campo da 

mentalidade do povo brasileiro. Isso permite perceber que classificações 

naturalizadas dos segmentos sociais subalternizados, destituindo a alteridade e, 

consequentemente, invisibilizando as singularidades, servem como anteposto para 

afastar esses sujeitos dos espaços de poder, concebendo-os como corpos 

estranhos nesses lugares, sob o olhar estigmatizante. A entrada de um “estranho”, 

de um outsider, faz prever a sua identidade social (GOFFMAN, 1998), e as relações 

entre eles são tensas. O recém-chegado busca tornar-se nativo, ao passo que os 

estabelecidos agem em prol da manutenção da estrutura e, portanto, dos 

diferenciais. Nesse cenário, 

 
os estabelecidos tratavam todos os recém chegados no grupo como 
“os de fora”. Esses próprios, recém-chegados, depois de algum 
tempo pareciam aceitar, com uma espécie de resignação e 
perplexidade, a ideia de pertencerem a um grupo de menor virtude e 
respeitabilidade, o que só se justificava, em termos de sua conduta 
efetiva, no caso de uma pequena minoria (NORBERT, 2000, p. 1). 
 

Assim, estigmatizar um grupo, afixando-o ao rótulo de inferioridade, é uma 

tática largamente utilizada na disputa de poder, como forma de garantir a 

superioridade social. O estigma imposto pelo grupo hegemônico, por isso mais 

poderoso ao modelar, distorce a autoimagem do grupo menos poderoso pelo reforço 

aos estereótipos e consegue enfraquecê-lo, o mergulhado na invisibilidade e no 

recalque, até levá-lo à autorrejeição, bem como a rejeição ao outro assemelhado 

étnico-racial, como enfatiza Silva (2001). Por isso é salutar destacar que essa 
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situação não tem sido diferente no ambiente educacional e, sobretudo, na 

universidade.  

O ingresso no curso superior, seja por via das ações afirmativas ou não, 

embora não represente a supressão do racismo e da luta pelo espaço de poder, é 

uma importante conquista de lugar para a reescrita da história que tentaram apagar 

pela negação, inviabilização ou pelas narrativas marginalizadoras de nós, os 

afrodescendentes. É também território da escrita das histórias que estamos 

construindo pelas mãos e vozes negras, que falam de dentro, escrevem a partir do 

seu olhar sobre as inúmeras e desagradáveis experiências de confronto com o 

racismo, o preconceito e a discriminação racial.  

Como a ciência foi um lugar em que o racismo ancorou-se para justificar 

crimes de lesa-humanidade, como a escravidão, será essa mesma ciência o espaço-

lugar para a construção da igualdade racial, via relevância social das pesquisas e 

produção de teorias para a consolidação de uma sociedade antirracista. É 

imprescindível afirmar que esse lugar pertence sim aos intelectuais 

afrodescendentes; que a universidade, como instituição social, é lugar-espaço-

território negro. E, assim como o feminismo enegreceu, com o grito de Carneiro 

(2003), a ciência e a universidade precisam passar pelo mesmo movimento. Assim 

se faz a democracia e se consolida o estado democrático de direito, também. 

Desse modo, nos espaços e arenas de disputas, como é o caso da 

universidade, a contestação ou rejeição quanto à legitimidade das cotas raciais e de 

ser esse o lugar para afrodescendentes, por parte daqueles que detêm o poder 

material e capital cultural, torna a convivência, de certa forma, mais acirrada devido 

à concepção de que os afrodescendentes, sobretudo aqueles que ingressam através 

do sistema de cotas, não são possuidores ou possuem conhecimento insuficiente 

para justificar a sua presença na academia. 

Pesquisas realizadas nesse sentido mostram a ineficácia desse discurso 

falacioso, pretensamente construído para debelar de vez a vida acadêmica dos 

afrodescendentes. Primeiro, é preciso compreender a condição estrutural na qual 

estão inseridos os egressos da escola pública, seu meio social, seus conhecimentos 

tácitos, suas vivências e experiências, enfim, perceber um sujeito histórico concreto, 

interpelado com um mundo social estratificado, para com isso fugir do 

desenraizamento e da humilhação social que constituem forma abstrata de lidar com 

o outro. 
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Em suas análises, Carvalho (2002 apud SANTOS, 2009, p. 76) explica que o 

estudante negro entra na estrutura acadêmica com uma dupla condição fragilizada: 

a de irrelevância e a de carência. A primeira se deve ao fato de que grande parte 

dos saberes adquiridos até o vestibular perde importância, dado o caráter rarefeito 

do código acadêmico, avesso às convenções comunicativas próprias do vulgo “l  

fora” (CARVALHO, 2002). Já a condição de carência se dá pela falta de um capital 

cultural incorporado (habilidades linguísticas, postura, preferência de 

comportamentos ligados à cultura legítima), que serve como senha de acesso aos 

campos setorizados de privilégio e poder. Se o capital cultural incorporado não conta 

diretamente como critério de desempenho curricular, sem dúvida ele abre portas 

para alcançar ou se manter nas posições mais altas da estrutura social; e, antes que 

alguém argumente que essa situação também independe da cor, mas antes de uma 

determinada condição de classe, contraponho com a afirmação de que para os 

estudantes negros essa situação é muito mais difícil, porque a academia só se 

enxerga branca e esta é a formação do seu quadro de professores, pesquisadores e 

dos estudantes escolhidos para assistentes de pesquisa, por exemplo. 

Esse modo excludente de lidar com outros conhecimentos emergentes vem 

distanciando a universidade de seu papel profícuo de entrelaçar várias fontes de 

saber. Pensar a academia como produtora de conhecimento, justamente, perpassa 

o compromisso de dialogar com saberes outros, sem, contudo, privilegiar um em 

detrimento de outros. Cabe aí uma nova configuração de partilhamento do senso 

comum renovado do saber, tornando-se universidade plural, erguida em pilares 

polissêmicos e polifônicos. Dito de outra forma, ou a academia se constrói no 

entrelaçamento com esses saberes ou ficará ainda mais ilegítima pela manutenção 

da postura elitista.   

Por conseguinte, precisamos problematizar sobre como se sente e quais os 

impactos para o egresso de escola pública, que tem incorporado seus valores 

ancestrais, quando invisibilizado e, quando visto, discriminado. Outro aspecto que 

merece ser interrogado diz respeito ao como acolher estudantes do grupo 

historicamente marginalizado que não são absorvidos na instituição de forma 

exemplar, que, acima de tudo, têm suas experiências e suas histórias de vida 

dispensadas e sua competência acadêmica desacredita. Essas e tantas outras 

questões precisam ser respondidas pelos órgãos responsáveis pelo ensino superior, 
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senão permaneceremos cruzando caminhos e apostando, tão somente, na força dos 

movimentos sociais negros e congêneres. 

É nessa perspectiva que, aqui, disserto sobre o conhecimento como 

ferramenta de emancipação, no intuito de ver até onde, de fato, esses movimentos 

sociais têm ajudado os afrodescendentes oriundos de condições sociais adversas a 

darem um salto qualitativo na vida, saindo do substrato social e, efetivamente, 

alcançando a mobilidade social ascendente. Isso porque, se estamos por nossa 

própria conta, a resistência é um dos fios para costurar esse caminho. Como 

compreendemos que somos hoje o resultado de lutas dos nossos ancestrais, a 

nossa perspicácia é construída como ideograma Adinkra Sankofa, ou seja, 

precisamos olhar o passado para refazer o presente. Portanto, a (re)existência é a 

simbiose de sentimento de pertença de ontem com o agora. Nesse sentido, a luta 

por acesso de jovens e adultos ao ensino superior é uma constante em 

contraposição ao quadro desigual de oportunidades e condições. Essas dificuldades 

estruturais que marcam a condição de existência dos afrodescendentes são eixos 

importantes para refletirmos sobre o acesso diferenciado à educação no Brasil ao 

povo afrodiaspórico. 

É, portanto, no bojo dessa discussão que os movimentos sociais 

entrincheiram a lutar por condição equânime no que diz respeito à escolarização dos 

afrodescendentes nos diversos níveis de ensino, com destaque para o ensino 

superior, em que se percebe uma sub-representação reveladora de desigualdades 

que se entrelaçam: raça, classe e escolaridade. A luta por direitos tem sido intensa e 

o custo elevado. E é justamente com a preocupação de ajudar a transformar essa 

realidade educacional que o Afoxé Pomba de Malê, por via do Projeto Atiba, vem 

criando possibilidades socioeducacionais para combater tamanha discrepância no 

tocante ao acesso ao ensino superior. 

As intervenções do Projeto Atiba no campo educacional estão voltadas à 

ampliação do acesso de jovens e adultos negros ao ensino superior e são 

articuladas por agentes culturais imbuídos em contraditar os discursos e as 

narrativas arraigados no pensamento social sobre uma suposta indisposição 

intelectual do povo negro em adentrar esse espaço privilegiado de conhecimento. 

Esses discursos, por seu turno, objetivam escamotear as desigualdades a que estão 

submetidos os afrodescendentes.  
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Portanto, com base nesse princípio, observo e ressalto a relevância do 

Projeto Atiba para àqueles(as) que sonham e lutam por um lugar no espaço 

acadêmico superior. Sabemos que são inúmeros os entraves estruturantes que 

emperram o acesso e a permanência dos afrodescendentes no ensino superior, 

mas, por outro lado, compreendemos, também, que caminhos são sempre 

construídos na perspicácia e resistência que cada um(a) tem no âmago dos seus 

desejos. O Projeto Atiba dá continuidade à luta dos movimentos que o antecederam 

e serviram de inspiração, como narro, no último capítulo, por meio das vozes dos 

sujeitos colaboradores desta pesquisa.         
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3 O PAPEL DOS BLOCOS AFRO E AFOXÉS NAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS EM 

EDUCAÇÃO 

 

Mundo Negro 
 

Acredito em tua porrada reggae  
Que faz o mundo acordar,  

E as consciências se levantam  
Para o homem negro resgatar: 

Sua dignidade reggae. 
E a beleza dessa gente, 

Que eles tentam exterminar. 
De fome, de tortura nas favelas 

Tem a força dos orixás 
Mas ilumina essa gente 

Dá força de lutar. 
Sua dignidade reggae... 

(Gilsam). 
 

A partir dessa epígrafe começo a pensar na força transcendente dos(as) 

filhos(as) da diáspora que, paulatinamente, foram articulando o “Mundo Negro”, 

abrindo caminhos na perspectiva de construir condições de vida e oportunidades 

igualitárias, levantando e elevando as consciências para restituir a sua dignidade. 

Nesse cenário, o processo educativo, a partir das múltiplas linguagens, lugares e 

modos de educar com base na experiência, no vivido, articulado aos princípios e às 

práticas educacionais desenvolvidas em espaços formais, torna-se imprescindível 

para o processo de efetiva inclusão, como tem requerido o movimento negro 

educador (GOMES, 2017).   

No bojo dos movimentos pan-africanistas, surgem no Brasil os blocos afros e 

afoxés como substrato de potência para arregimentar esse segmento étnico, no 

tocante ao racismo à necessidade de tomada de consciência de que é possível 

adentrar outros espaços sociais e fazer valer a sua condição cidadã, contando com 

a contribuição substantiva da educação formal. Esse tipo de educação é entendido e 

valorizado como espaço de instrumentalização para requisitar e usufruir dos direitos 

civis e sociais, uma vez que pesa sobre o sujeito não escolarizado o estigma da 

incapacidade intelectual, que o impõe ao subemprego e a outros prejuízos advindos 

do não domínio do código linguístico. Saber ler e escrever numa sociedade letrada 

tem grande valor social. Basta observarmos que os não alfabetizados conquistaram 
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o direito de votar, mas não são considerados aptos para receber votos. Concluo, 

assim, que os saberes formais são a peça principal desse jogo. 

No contexto pan-mundializado surge o Movimento Negro contemporâneo na 

Bahia, na década de 1970, no limiar da Ditadura Militar brasileira. Dessa 

efervescência nasce o Ilê Aiyê, o primeiro representante afro a descortinar num 

estado racista. Esse conceituado Bloco foi criado em 1974, na Bahia, contrapondo-

se aos exíguos espaços de inclusão social delegados ao povo negro. O Ilê surge, 

então, num cenário de pouca consciência racial dos negros baianos e de plena 

crença brasileira e baiana no paraíso racial brasileiro, bem como de grande 

repressão a tudo que pudesse parecer uma ameaça ao governo militar. 

Destarte, a ignomínia e o escamoteamento da realidade sempre foram 

estratégias de negação da situação excludente em que se encontra o povo negro. E 

não foi diferente em relação ao Ilê Aiyê, ao se insurgir contra esse sistema 

estruturado para naturalizar a exclusão, desqualificar e/ou criminalizar quem a ele se 

opõe. Desse modo, instituições e instrumentos ideológicos ou repressivos são 

colocados para arrefecer as ações voltadas para a contestação da estrutura vigente.  

Nesse viés, o ato de insubordinação à ordem tão natural na capital baiana, da 

visível exclusão do povo negro dos blocos e clubes, na festa considerada mais 

popular, o carnaval, transformou o Ilê em alvo de acusações de cunho racista, como 

enfatizado por Nádia Cardoso (2005), ao analisar uma nota do jornal A Tarde, 

publicada em 1975, que destaca que O  lê Aiyê tem o apelido de “Bloco Racista” e 

“proporciona um feio espetáculo neste carnaval.” De acordo com as reflexões da 

autora, o último parágrafo da nota revelava a percepção da imprensa baiana sobre 

as relações raciais no Brasil, uma vez que afirmava o seguinte: “Não temos 

felizmente problema racial.” Essa nota do jornal A Tarde representa e reproduz um 

contínuo pensamento estruturante, negando a existência do racismo denunciado 

pelo Ilê Aiyê sob o argumento de viver o país, e por extensão a Bahia, em uma 

democracia racial. 

Portanto, o bloco que nasce como alternativa de entretenimento no carnaval 

para a população negra retinta torna-se voz potente de denúncia do racismo e de 

seus desdobramentos e espaço de valorização do povo negro, de sua cultura e 

ancestralidade. Liberdade é sinônimo do que pretendia e pretende ser e alcançar o 

Ilê nos diversos propósitos. Com essa intencionalidade bem definida sobre o ser e 

estar do povo negro, logo surge, de forma centralizada, uma das mais importantes 
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linhas de atuação dessa agremiação, o viés educativo. Em 1995 é fundado o Projeto 

de Extensão Pedagógica, por meio do qual o Ilê Aiyê inicia um processo de ensino 

formal, envolvendo suas experiências educativas, as escolas da rede pública e a 

publicação sistemática da coleção Caderno de Educação (CARDOSO, 2005). 

Essas ações efetivas e afetivas alçam voos importantes no sentido de abalar 

uma estrutura fechada que só atende aos interesses de uma classe social 

privilegiada. Através desse projeto pedagógico a população negra começa a 

vislumbrar, na contramão do ideário racista, outras possibilidades de enfrentamento 

e mudança socioeducativa. O Ilê Aiyê permanece como um dos mais importantes 

movimentos negros para a reconstrução da identidade afrodescendente.  

Em entrevista concedida a Silva (apud CARDOSO, 2005), Antonio Jorge Godi 

assevera que a efervescência de 1978, culminada com a fundação do MNU, foi 

resultado da movimentação cultural já em curso na primeira metade dos anos 1970. 

Além do Ilê Aiyê, já existia uma diversidade de grupos culturais enfatizando 

questões da negritude brasileira e baiana, tais como o Malê Cultura e Arte Negra, o 

Núcleo Cultural Afro-brasileiro, o Grupo de Teatro Palmares Inarõn, coordenado pelo 

próprio Godi, além de ativistas negros não vinculados a organizações. 

Nesse contexto maior, surgem também outras agremiações preocupadas com 

a problemática étnico-racial. Em Feira de Santana, Bahia, no ano de 1984, o Afoxé 

Pomba de Malê deu suas contribuições através do Projeto Pedagógico Atiba. Um 

dos artistas do Afoxé Pomba de Malê, Gilsam, assim reflete de forma poética: “O 

meu alfabeto é ABC do gueto que raia da Rua Nova a Soweto.” Em voz do artista 

mostra as interseccionalidade dos sujeitos afro-históricos na sua relação diaspórica 

por reconstituição do seu estar no mundo que fomenta outros mundos. 

Em verdade, foram e são várias frentes que se articulam com objetivos em 

comum. Diversos agentes culturais se mobilizaram em prol da discussão da História 

do povo negro nos currículos escolares. Para tanto, esse movimento das entidades 

negras e intelectuais negros comprova o desejo de reconstituir os aspectos e fatos 

relevantes da cultura afro-brasileira. Nesse ínterim, consolida-se a obrigatoriedade 

das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 como requisito para referendar as culturas 

Africana, Afro-brasileira e Indígena, na organização curricular das instituições 

educacionais da rede pública e privada.  

Aqui, cabe enfatizar o esforço perpetrado pelo movimento social contra a 

discriminação racial na Bahia, visando alcançar o crescimento social e intelectual da 
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população negra. Ao perceber o cenário estruturado pelas desigualdades que 

abrangem o âmbito educacional e que afetam a população afrodescendente baiana, 

esses movimentos optaram por articular uma intervenção que pressionasse o 

Estado da Bahia a estabelecer políticas públicas voltadas a essa população. É 

assim, de acordo com reflexões pontuadas por Cardoso (2005), que em 1985 foi 

introduzido no currículo das escolas públicas a disciplina de estudos africanos, 

objetivando mostrar a ativa participação dos afrodescendentes na formação da 

sociedade brasileira. Mas a ausência de recursos e investimentos para um processo 

continuado de formação de professores encerrou a experiência, e, apesar de o 

Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) ter se colocado à disposição para a devida 

orientação, não foi adiante por escassez de recursos do Estado. De modo geral, 

nenhum dos projetos e planos de intervenção construídos com o intuito de atender 

às demandas da população negra não foi efetivamente concretizado, apesar da 

busca constante de diálogo com outros setores da sociedade governamental para 

assegurar tais direitos. 

Por conseguinte, os embates diuturnamente em cena conduzem o movimento 

negro a caminhar em direção oposta aos silêncios e silenciamentos sobre as 

questões raciais como vetores de promoção de desigualdade e privação social, 

(re)fazendo as suas estratégias de enfrentamento com propostas de intervenção 

social, com direcionamento à educação formal, a fim de caracterizar-se como 

ferramenta necessária para combater e desconstruir a estrutura racista sobre a qual 

está fundado o Estado brasileiro. No entanto, faço, aqui, veemente registro acerca 

da omissão do Estado com relação à proposição e ao acolhimento de políticas 

públicas voltadas às entidades culturais negras.  

Porém, a invisibilidade presente nos discursos e políticas oficiais não foi uma 

pá de cal sobre os projetos, demandas e desejos do movimento negro. Reverbera 

sobre o silêncio e a omissão do Estado o debate em torno de uma pauta 

representativa para os negros, quando, então, registram-se, nas décadas de 1980 e 

1990, várias intervenções voltadas à realidade educativa dos afrodescendentes, que 

ganharam corpo e foram se consolidando. Um dos exemplos foi o atendimento à 

infância, à juventude negra e aos adultos desprovidos do conhecimento formal. Há 

que se ressaltar que tudo isso tem sido basilar na reconstrução histórica do povo de 

cor. 
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Outro importante movimento em torno de ações afirmativas à educação foi 

gestado em um Terreiro de Candomblé em Salvador, com uma iniciativa louvável 

desenvolvida pelo Ilê Axé Opó Afonjá, nos finais da década de 1970 e início da 

década de 1980, como resposta a um desafio lançado por uma mãe de santo desse 

terreiro:  

 
Quero ver nossas crianças de hoje, no dia de amanhã, de anel no 
dedo e aos pés de Xangô. A mini-comunidade Oba-biyi tinha como 
objetivo criar uma nova pedagogia de respeito à alteridade, partindo 
dos códigos culturais comunitários e, consequentemente, reforçando 
os valores e identidade do grupo de onde as crianças eram oriundas, 
a comunidade do terreiro (MACHADO, 2006, p. 35). 
 

Para concretizar esse desejo, o Ilê Axé Opó Afonjá estabeleceu uma nova 

metodologia de ensino com a garantia de espaços para a participação direta dos 

alunos, funcionários, professores e líderes comunitários no desempenho da escola 

(LUZ, 1995). Isso, mais uma vez, comprova a centralidade desses grupos 

supracitados em promover projetos pedagógicos nos mais diversos espaços. Essas 

são, sem dúvidas, atuações indissociáveis de tudo que diz respeito à matriz afro-

brasileira.  

Segundo Cardoso (2005), as organizações negras que atuam no campo da 

cultura têm promovido o reencontro entre educação e cultura, articulando o conteúdo 

simbólico da cultura – seja a música dos blocos afros, a espiritualidade dos terreiros 

de candomblé, a capoeira dos grupos de capoeira etc. – com o desenvolvimento 

educativo da criança e do jovem negro. Ainda segundo a autora, talvez se possa 

falar até num protagonismo das organizações negras baianas em relação ao 

trabalho antirracista na educação cujos projetos têm se transformado em referência 

para as políticas adotadas por órgãos oficiais, como o Ministério Educação (MEC) e 

as Secretarias de Educação. 

Todo o arcabouço teórico-prático fomentado pelas organizações afro, aqui, 

mencionadas tem como singularidade o combater às desigualdades sociais e 

raciais, suscitando o processo de reconstrução da política identitária étnico-racial e 

visando, sobretudo, ajudar esse segmento a estar numa outra esfera educacional. 

Todavia, só é possível que ocorra essa passagem, uma verdadeira transmutação de 

lugar no campo educacional, após uma expressiva ação de valorização do ethos 

cultural da população negra, haja vista que o processo de negação ainda se mantém 

atuante. Somente a desconstrução desse ideário pode contribuir para que negros e 
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negras elevem a autoestima, criando, por fim, uma imagem positiva de si mesmo(a), 

como podemos observar na letra da canção Negrume da Noite, composição de 

Cuiuba e Paulinho do Reco para o álbum Canto Negro, do Ilê Aiyê, lançado em 1989: 

  
O negrume da noite 
Reluziu o dia 
O perfil azeviche 
Que a negritude criou 
Constituiu um universo de beleza 
Explorado pela raça negra 
Por isso o negro lutou 
O negro lutou 
E acabou invejado 
E se consagrou (ILÊ AIYÊ, 2020, n. p.). 
  

O excerto é um fragmento de uma canção que oferece uma representação 

positiva da raça negra, apresentando a cor da pele como um atributo da beleza 

negra e, também, reforçando a postura aguerrida e de luta, que se contrapõe a uma 

postura dócil e de contemplação das injustiças como indevidamente se constituiu 

parte da narrativa sobre o negro e a opressão da escravidão. Nesse sentido, há uma 

vasta produção artístico-cultural dos blocos afros e dos afoxés voltada à valorização 

da cultura, da beleza e da ancestralidade. Cada bloco afro, cada afoxé, proporciona, 

através da arte, a valorização da luta e uma verdadeira ode ao pertencimento às 

matrizes africanas.  

Cabe destacar a indiscutível força do Badauê no cenário de ressignificação do 

Candomblé de rua, assim visto como extensão Auô, o sagrado, manifestando sua 

riqueza e religare. Das contribuições efetivas de força e axé, esse veículo 

performático, de raiz político-racial, tornou-se onipresente no tocante à reconstrução 

simbólica e material do povo negro. O Afoxé Badauê nasceu no bairro do Engenho 

Velho de Brotas, em Salvador, nos anos 1978, e concluiu sua travessia nos anos 

1990. Porém continua inspirando blocos e afoxés que se renovam ao mesmo tempo 

em que reafirmam o pertencimento, mergulhando na tradução e na reinvenção da 

tradição dos afoxés, como alude Silva (2017, p. 10) acerca da 

 
trajetória do Badauê e [d]as transformações que inaugurou nos 
aspectos estéticos, performáticos, sonoros e comportamentais, que 
desencadearam a (re)invenção da tradição dos afoxés – fenômeno 
que contribuiu para que este segmento se reanimasse e 
sobrevivesse aos dias atuais. 
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Assim, o desfile dos Blocos Afros e Afoxés – nas avenidas de Salvador – 

representa um espaço de poder para disseminar cultura e, ao mesmo tempo, 

anunciar e denunciar as mazelas sociais. Sendo assim, reinterpreta a forma como é 

o povo negro é visto, cria caminhos que ajudem reduzir a discrepante situação 

socioeducativa; em suma, democratizar de modo intra e inter as relações étnico-

raciais é um dos dispositivos a ser atingido. Portanto, o aparecimento das entidades 

negras no universo do carnaval, além de cantar e coreografar, tem como propósito 

estabelecer outros aspectos nessa encruzilhada de saberes e valores culturais, tais 

como as reivindicações sociais. (In)traduzível é perceber o corpo, símbolo de 

resistência que baila no fortalecimento da identidade racial e empodera-se no êxtase 

endógeno da sua cultura. 

Por isso, suas subjetividades vão delineando outros aspectos do seu coexistir 

até então negligenciados por acordos culturais não condizentes com sua forma 

idiossincrática de ser. Assumir o corpo negro como transmissor do legado africano 

possibilita que comunidades afro-brasileiras marginalizadas tenham a sua 

autoestima reconstruída e, com isso, se tornem protagonistas de suas narrativas, 

dos seus fazeres e do seu próprio corpo. “O corpo negro é um espaço de lutas das 

mais diversas categorias” (MIRANDA, 2018, p. 53). Portanto, a linguagem descrita 

no corpo-território materializa-se nos mais diversos espaços e conflui no aforismo de 

libertação e decolonização do modo de ser, agir e pensar.   

 

3.1 REAFRICANIZAÇÃO DE SALVADOR 

 

Já elenquei variadas formas de resistência ao longo desta escrita 

investigativa, mas não menos importante é reverberar também o aviltante massacre 

acometido aos(às) africanos(as) que foram arrancados coercitivamente da sua terra 

para povoaram outros territórios geopolíticos em condições subumanas, o provocou 

uma ruptura no seu ethos cultural e um arrefecimento da sua memória histórica. Em 

função desse processo, os(as) africanos(as) precisaram se reconstituir nas suas 

subjetividades, através da ancestralidade, dos laços de pertencimento pela memória 

do corpo, do sagrado e da reinvenção do viver pela junção das marcas das 

imaterialidades com a criação de novos símbolos, sentido e significados. A essa 

retomada de consciência dos povos afrodiaspóricos que, tenazmente, buscavam e 

buscam ressignificar sua reexistência, Risério (1981) chamou de reafricanização.   
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No Brasil, é justamente na cidade de Salvador onde tem início esse processo 

de reafricanização, que se justifica pelo tamanho legado cultural e histórico da 

população negra, uma vez que seu contingente é muito expressivo, tanto do ponto 

de vista da população negra quanto em suas manifestações artístico-culturais. 

Risério (1981) define o processo de reafricanização como um movimento afro-

baiano, considerando a dinamicidade do carnaval como um momento de 

aglomeração dos sujeitos, até então disperso e descentrado, que não deixa de 

constituir um mundo, antes de mais nada.  

Por outro lado, Osmundo Santos de Araújo Pinho (2010, p. 433) destaca a 

desconstrução crítica, bem como a sua textualização da história dos 

afrodescendentes, que, sagrada pelo sol da liberdade, clama pelo reconhecimento e 

por transformações. Na esteira do pensamento dos autores supracitados, as 

consequentes debilidades sofridas pela população negra quanto às dificuldades de 

acesso à educação escolar tencionam pela organização e mobilização do 

movimento negro, voltado à reparação dessa fratura no campo da educação.  

Além disso, há também a questão da motivação maior em intervir contra toda 

e qualquer forma de discriminação, sentimento e compromisso, condição que 

perpassa também a organização e a bandeira de luta do Projeto Atiba, que vê na 

condição igualitária entre os sujeitos o único caminho possível para a construção da 

sociedade equânime tão sonhada. “Um sonho em ver nosso povo na academia”, 

como enfatizou Manoel de Aquino, ex-presidente do Afoxé Pomba de Malê. 

Dessa forma, o pensamento dos(as) mais diversos(as) intelectuais 

negros(as), com seu sentimento e posicionamento político diaspórico, já deixava 

implícito ou explicitamente evidenciado um novo olhar sobre a população afro-

brasileira, pois existia a necessidade de (re)constituírem seu élan cultural, que sofria 

interferências e impactos depreciativos pelo etnocentrismo presente nas 

metanarrativas dos blocos carnavalescos vinculados a uma estrutura hegemônica de 

classe e raça. Esse olhar etnocêntrico promovia o esfacelamento da história da 

população negra, imputando a ela uma condição e um estado de subordinação e 

subalternidade, sustentada pela ideia errônea de secundarizar a importância e a 

contribuição dos negros no processo de construção desse país. 

Nesse cenário, ao invés de aceitação da negação da história e condição 

subalternas, as tensões se avolumam e pressionam para a efetivação de mudanças 

e modernização para a criação, sobretudo, de um novo substrato cultural. Por isso, 
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Risério (1981 apud PINHO, Osmundo, 2010, p. 13), através do seu livro Carnaval 

Ijexá, ressalta que  

 
A cidade de Salvador [...] presenciou no final dos anos 70 [...] uma 
nova identidade negra, esta versão firmou-se no centro de uma 
constelação de discursos, declarações, retóricas, intervenções, 
leituras e performances como narrativa aceita para uma nova fase da 
vida cultural em Salvador. 
 

Essa nova fase da cena cultural promoveu um novo olhar sobre a situação em 

que se encontrava o povo negro. A partir daí as subjetividades foram sendo 

reconstituídas, e, nesse sentido, o processo de reafricanização tem seu ponto de 

partida numa perspectiva mais crítica. Ou seja, o olhar sobre o negro já não sofre, 

com a mesma dimensão, as influências de Nina Rodrigues e de sua escola 

biologizante e positivista. 

Esses dispositivos ideológicos, como aqueles estruturados por Nina 

Rodrigues, podem ser sentidos, de forma frontal, nas ideais da cranologia elaborada 

por Paul Broca, quando, através dos procedimentos positivísticos de medição, 

afirma que a definição dos crânios ajudará a compreender a deformidade individual 

e, com isso, a apresentar a degenerescência da raça. Nesse quadro, a população 

negra seria esse rescaldo de inferiorização. Portanto, a Ciência racialista foi posta 

como instrumento persuasivo no tocante à compreensão de raça. Osmundo Santos 

de Araújo Pinho (2010, p. 167), sobre esse aspecto, incisivamente, assegura que a  

 
Relação entre o biológico e cultural aparece metamorfoseada como 
outras relações, entre natureza e cultura, inclinações individuais e 
atavismos, etc., definidoras do campo de tensões marcado pelas 
“ilusões de liberdade” a que se refere Nina Rodrigues. 
 

Desse modo, se o indivíduo é submetido a leis histórico-naturais, de que vale 

a boa vontade e o livre arbítrio? A liberdade é uma quimera, e uma quimera 

perigosa, devendo ser posta sob o controle da ciência. Assim, essa ciência 

desempenhava um papel preponderante na criação e no reforço de estereótipos, 

concebida como meio de legitimar a subalternização, a marginalização social e o 

não reconhecimento daqueles que, por serem comprovadamente inadequados sob 

essa ótica, não seriam aptos para fazer parte do grupo considerado dominante. 

Estava ai, então, a ciência comprometida em elaborar teorias para justificar o 

racismo e outras práticas a ele vinculadas.  
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Não é preciso ir muito longe para ver as causas e consequências atribuídas à 

população negra por via ordinária desse aparato científico construído por médicos e 

antropólogos, que disseminavam teorias e explicações eivadas de preconceitos e 

racismo. Pensar a questão racial como um invólucro despido de nuances 

predefinidas está distante de ser considerada nesse pensamento, haja vista que o 

conflito interétnico aparece sempre numa posição dualista: os que são mais e os que 

são menos. Isto é, sob a égide do poder civilizatório, os brancos estarão designados 

para pensar, teorizar, decidir, comandar, e, em contrapartida, os negros serão os 

criminosos, bárbaros, incivilizados, animistas – enfim, toda uma constelação de 

infâmia e marginalidade. 

Entretanto, nesse entremeado de pensamentos, os afrodescendentes, 

contrariando essa lógica excludente, uniram forças múltiplas com objetivos em 

comum para ressignificar e criar, a partir desse enlaçamento, um novo contexto para 

construir outros horizontes mais auspiciosos, menos subalternizantes, ou seja, a 

partir dessas problematizações e percepções acerca do lugar ocupado pela 

população negra na sociedade, mais um levante se organiza nessa longa trajetória 

de denúncias, tensões e embates, com a mudança de postura quanto à assunção da 

negritude. O povo negro estampa no corpo a ancestralidade africana pelo vibrante 

colorido das roupas, pela estética da arte esculpida nos penteados e nos cabelos 

trançados, pela rítmica dos tambores e canto, pela música griot, que narra histórias 

de pertencimento além-mar das belezas de África, subindo e descendo as ladeiras 

da cidade de São Salvador sob as bênçãos dos orixás e fazendo emergir um orgulho 

de ser quem se é: negão, negona.   

 
É, pois, neste sentido que é radical a mudança que se processa a 
partir desse encontro com a identidade e pertencimento negado. É 
grande a população que passa a assumir sua negritude. Que sai de 
uma postura fundada na assunção de modelos eurocêntricos e 
brancos para uma estética que valoriza as origens africanas e 
diaspóricas. Esta é, possivelmente, a diferença mais fundamental 
desta nova atitude. E ela é de extrema radicalidade. É inegável. E 
não pode deixar de ser creditada ao que se consolida a partir do 
momento da “reafricanização” recente da Bahia (ALMEIDA, 2008, p. 
3). 
 

Na vertente do pensamento afrocentrado, a articulação foi – e é – de suma 

importância para o processo de reafricanização. A esse respeito, Osmundo Santos 

de Araújo Pinho (2010, p. 14) informa que esse movimento cultural e étnico-racial 
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tornou-se elemento paradigmático, tanto para leituras sobre as modernas culturas 

juvenis negras quanto para slogans publicitários. A formação das classes, as 

interações midiáticas, o papel da religião na cultura e o ativismo negro são aspectos 

que podem ser – e têm sido – explicados em conexão com a reafricanização 

originária. 

É a partir dessa pertença positiva do ethos cultural afro-brasileiro que 

perpassa as mudanças na psique da população negra. Uma tomada necessária de 

consciência do ser negro para reinventar-se, ou melhor, reestruturar-se dentro de 

uma sociedade com o perfil já descrito até aqui. Como vimos e sentimos na pele, a 

sociedade é marcada pela visão unidimensional, e com isso produz o pensamento 

iníquo, que, consequentemente, reverbera, de maneira subliminar, através dos seus 

aparatos ideológicos. Reafricanizar-se, portanto, é estar na luta cotidiana, conforme 

assevera Osmundo Santos de Araújo Pinho (2010, p. 232), para quem   

 
A reafricanização re-prodruz novas identidades raciais/sociais 
coletivas, novas subjetividades, interseccionadas pela tradição 
afrodescendente e pela cultura de consumo e novas posições de 
sujeito afrodescendente sustentadas pelos discursos de resistência. 
 

Nesse sentido, toda forma reinvidicativa feita pelo afrodescendente que tenta 

(re)despertar o posicionamento político e social baseado no processo histórico da 

sua experiência étnico-racial serve como combustível para ascender em outro 

estrato social, sobretudo para desmantelar todo um ideário que desqualifica para 

depois estigmatizar sujeitos (co)construtores da materialidade deste continental país, 

mas, contudo, resiste. E é nesse veio estruturante que as entidades espirituais têm 

um significado maior, cuja função é, além do cuidado com a espiritualidade, 

aglutinar, juntar e articular forças transcendentes para criar outros mundos, um 

mundo que coabita Áfricas, afro-brasileiros, o povo da diáspora negra emergente. 

Em outras palavras, são substratos espirituais e culturais como o Candomblé, 

as escolas de samba, os blocos afro e afoxés, os segmentos musicais como reggae 

e outros de matriz africana que dão “compasso e régua” para o soerguimento da 

população negra. Em Salvador, no Carnaval, várias agremiações negras vão às ruas 

no sentido duplo de ser e estar reconfigurando e afirmando a sua estética e postura 

política no espaço de conflito, pela contraposição aos valores eurocêntricos e 

elitistas, a priori, construídos como marcadores e demarcadores do modelo social, 

cultural, racial e político a ser seguido.  
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Assim, desjogar o jogo estabelecido por essa elite dominante é de substancial 

importância para o segmento negro, haja vista que a reprodução social concebida 

nesse espaço elitista ganha novo alinhamento, que considera os artefatos culturais e 

as formas outras de perpetuar ideologicamente a materialidade dicotômica entre 

culturas e povos de pertencimento opostos. Portanto, esse é um espaço eivado de 

contingências, constrangimentos, encontros e desencontros, tendo como pano de 

fundo a alegria, reflexivamente celebrada no lugar de fala de quem quer ocupar 

espaço privilegiado na esfera social. Nesse sentido, Osmundo Santos de Araújo 

Pinho (2010, p. 236) afirma que  

 
O carnaval afro é, nesse sentido, o duplo do carnaval branco em 
Salvador porque invade primeiro e depois se descola dele, na 
verdade o habita e dele se desprende num mesmo movimento 
perseguido pela violência e pela repressão, mas também pela 
sedução e pela cooptação. 
 

E mais, nesse movimento inventa a cidade e um novo mundo, o mundo negro 

reafricanizado como um duplo presente e ainda imaginário, real e, não obstante, 

encenado. Os olhares sobre o carnaval são bem diferentes para Cavalcanti (apud 

PINHO, Osmundo, 2010 p. 245), que o “vê [como] um processo natural, e mesmo 

produtivo, de encontro entre mundos produzindo uma terceira forma”. Rodrigues 

(1984, p. 47 apud PINHO, Osmundo, 2010, p. 245) o “vê [como] um assalto à cultura 

popular perpetrado pela sociedade dominante.” Onde a primeira vê síntese, a 

segunda vê embranquecimento. Esse segundo autor acredita que esse processo é 

“mediado pela violência e usurpação e balização pelo embranquecimento como 

subterfúgio da miscigenação e pelos fundamentos da democracia racial que ao que 

parece permanecem ainda muito vivos” (PINHO, Osmundo, 2010, p. 245). 

Considerando as reflexões críticas sobre o carnaval como um território em 

disputa, uma vez que se torna um terreno marcado por divergências e conflitos, os 

agentes culturais e suas instituições se repelem dado os objetivos e situações de 

realidades opostas, mas ao mesmo tempo dialogam, ainda que verticalmente, nesse 

espaço. Corroborando o exposto, Lima (2009) chama atenção para o fato de que 

esse processo significa exclusão e expropriações, que partem da materialidade de 

grupos em conflito ou em situações diferenciadas porque enraizadas em projetos 

alternativos de nação ou sociedade. 
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Ainda refletindo acerca desse processo híbrido de culturas, Drewal (PINHO, 

Osmundo, 2010, p. 247), destaca que “a ritualística do Yorubá tem em si um caráter 

transformador, improvisacional e nesse sentido performático.” Ou seja, os agentes 

envolvidos, ao realizarem o ritual, o alteram; em outras palavras, à medida que 

transformam o mundo circundante, transformam a si mesmos. Em verdade, existe 

um poço mais profundo onde a nascente é inalcançável, o longo mergulho para 

firmar a natureza discursiva é estruturalmente representado por ideias e convenções 

sociais, no entanto o que seria preestabelecido se restabelece onde a linearidade dá 

espaço à recursividade. Dito de outro modo, o que era causa torna-se efeito; assim 

conflui interdependentemente esse movimento.  

Quero dizer, com isso, que no espaço do carnaval, sabendo da relação 

assimétrica que se materializa pelo ponto de vista e atitude de quem detém o poder 

para gestar a festa, que escolhe, limita ou assegura lugar de presença e participação 

de destaque, os (des)encontros marcados não são de forma inatingível. As tensões 

existem e são (inter)cruzadas, a exemplo dos blocos afro que desfilam apresentando 

a magnitude de sua cultura, da sua origem afro-brasileira. Assim, o carnaval é tanto 

palco de lutas e guerras por reafirmação sócio-étnico-racial como espaço de 

denúncia à estereotipia e marginalização, que vão das dificuldades de patrocínio e 

de financiamento aos horários e locais para a realização dos desfiles. 

Na mesma dimensão de afirmação de direitos surgem outros segmentos 

musicais reivindicando e entretendo com suas canções redentoras. A propósito, a 

música reggae tem um lugar específico nesse território de contestação social. Nesse 

contexto, um dos grandes ícones é Bob Marley, cuja música é emblemática na 

afirmação do pertencimento étnico-racial. Entre tantas canções, “Redempton Song”, 

sem dúvidas, desperta o processo de decolonialidade ao dizer: “Emancipe-se da 

escravidão mental!” Além de Marley, outros artistas reggaeman transitam nesse 

universo. 

No território baiano, situado entre o recôncavo e a parte do agreste-semi-árido 

Feira de Santana, Bahia, há vários expoentes da música reggae que, numa 

perspectiva contra-hegemônica, disseminam seus vieses artístico-culturais, também 

clamando por justiça e equidade social. Esse movimento decolonial presente nas 

letras dessas canções se constitui em fortalecimento e faz emergir o mesmo 

sentimento de pertença dos(as) filhos(as) da diáspora, da reafricanização que leva 
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esses artistas e/ou grupos a denunciar a Babilônia e anunciar, por fim, outras 

possibilidades de (con)vivência. 

Citando apenas alguns nomes, pois acredito que na cidade de Feira de 

Santana, hoje, exista um dos maiores pólos da música reggae do Brasil, destaco 

alguns, obviamente, considerando a importância de todos(as) que contribuem para 

essa grande empreitada de libertação aos povos e, em particular, à população 

negra. São eles: Jorge de Angélica, um dos primeiros cantores de reggae do país, 

Dionorina e Gilsam, que juntos formaram a Trilogia do Reggae, importante projeto 

premiado no Festival Internacional de Cinema em Cachoeira, Bahia, na categoria 

música. Esses artistas são originários do Afoxé Pomba de Malê, cuja trajetória foi, a 

partir daí, deslocada em direção a outros caminhos vinculados à arte.  

Para Osmundo Santos de Araújo Pinho (2010, p. 312), o reggae é “um gênero 

musical reafricanizado por excelência.” Ademais, o reggae oferece um repertório 

cultural diaspórico e está disseminado pela paisagem sociocultural de Salvador de 

modo impreciso, por expressivo e persistente. Mas a força da música reggae 

adentra também outras cidades da Bahia.  

Diante dessa força mística e política, o Ras(príncipe)tafári ganha projeção no 

cenário da Bahia, particularmente em Salvador. Osmundo Santos de Araújo Pinho 

(2010) apresenta uma abordagem significativa sobre essa projeção, que enriquece a 

discussão, por meio do olhar de Cunha (1991 apud PINHO, Osmundo, 2010) e 

Veiga (1996 apud PINHO, Osmundo, 2010). Segundo o que defendem esses 

autores, o discurso do rastafarianismo entra no jogo das disputas simbólicas e 

políticas em Salvador através de seus aspectos mais espetaculares ou 

“perform ticos”. A cena pública da cultura reggae é determinada pela iconografia e 

pela visualidade corporificada que têm ganhado maior e recente visibilidade, em 

detrimento de aspectos mais ideológicos ou religiosos.    

Todavia, esse estilo musical de inspiração político-religioso, reverenciando 

Jah (Deus) como o Salvador, introduziu nos afro-baianos, uma configuração de 

resistência, promovendo a estética dos dreadlock e se contrapondo ao padrão 

eurocêntrico; legitimando, por outro lado, “os fios do cabelo dos justos”, conforme 

visto Levítico da bíblia cristã. É nesse ambiente das contribuições diaspóricas que 

novos sujeitos vão delineando outros enfrentamentos contra a Babilônia que deve 

ser derrubada. Nesse sentido, Osmundo Santos de Araújo Pinho (2010, p. 323) 

ressalta que  
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o reggae passou a disponibilizar a retomada ou resgate de valores 
culturais africanos ou negros, a partir de uma matriz que não é mais 
aquela do candomblé ou da cultura afro-brasileira tradicional, mas de 
referências da diáspora moderna, que se desenvolveram já 
imediatamente como construídas e elaboradas autoconscientemente 
como discursos estético-político, e não como uma manifestação 
tradicional arquetípica ou fundamental. 

 

Enfim, a imagem-signo do grande profeta do reggae music se expande pelo 

mundo e, de forma particular, em Salvador; seu canto reverbera e subverte uma 

lógica delimitante, pois, ao enclausurar parte significativa dos afrodescendentes nos 

guetos, favelas, não oferece, consequentemente, oportunidades iguais para balizar a 

simetria sonhada. Entretanto esse dispositivo cultural contribui para elevar a 

autoestima, reconstituindo o grito de liberdade, buscando tenazmente meios para 

sair dos bolsões de misérias, do lugar subjugado produzido por uma elite dominante. 

Numa visão crítica sobre representação, Bob Marley construiu, através dos 

diversos artefatos culturais, um sem número de possibilidades. Osmundo Santos de 

Araújo Pinho (2010, p. 325), por fim, considera que, 

 
Se a figura de Marley representa símbolos diaspóricos, contra-
culturais ou apenas estilísticos, os canais de sua multiplicação 
parecem ter em si incorporado a dinâmica da significação produzida 
como a chance de sua subversão. 
 

Desse modo, são novos sujeitos afrodescendentes construindo um discurso 

contra hegemônico, habitando em si um mundo novo, ainda que territorialmente 

seus corpos permaneçam no seu lugar de origem. Sob essa ótica, novas 

perspectivas de enfrentamento e outras falas mais pontiagudas para penetrar em 

lugares inimagináveis vão se delineando, até porque começam a ter mais 

consistência. A politização reflexiva-crítica, nos encontros mais (in)formais, constitui-

se como grande valia para redefinir o caminhar dos(as) filhos(as) da diáspora. 

Por fim, os agentes culturais vão seguindo no processo de reafricanização por 

via da autoconsciência crítica ao consubstanciar valores históricos, de forma que, ao 

incorporar esses elementos, transformam os diversos campos. Portanto, essa base 

dá enraizamento e consistência aos afrodescendentes para continuamente 

reconstituírem-se nesse espaço glocal – neologismo que faz referência ao que é 

global e local. 
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Assim, considerando a atuação desses agentes artístico-culturais que, 

efetivamente, contribuíram e contribuem para o alargamento do estar no mundo 

social em condição de oportunidade igualitária e equânime, que só será real quando 

a população negra tiver os direitos sociais assegurados, com acesso ao ensino 

superior, acreditamos que o ser criante da população negra dissemina outras 

possibilidades de imiscuir-se nos ambientes físicos e psicossociais, a fim de 

subverter o que é desigual do ponto de vista estrutural e (re)negociar o seu estar 

nesses espaços. Exatamente como pretende o Projeto Atiba, que objetiva levar 

jovens e adultos a produzirem conhecimento nesse ambiente educativo.  

Partindo dessa perspectiva, a música reggae tem um papel preponderante na 

dimensão emancipatória de tantos(as) jovens. Em decorrência dos entraves 

estruturais, que se constituem em impeditivos explícitos e também subliminares para 

o existir afrodiaspórico, precisamos observar a interseccionalidade dos diversos 

movimentos sociais e culturais para impulsionar o processo educacional. Ademais, 

as subjetividades dos afrodescendentes vão sendo forjadas nesse contato novo, que 

ressignifica sua trajetória de vida e suas histórias e desperta um olhar prospectivo 

que vai além da circunscrição institucionalizada.  

Nesse aspecto a música negra feirense produzida pelos agente culturais do 

Afoxé Pomba de Malê,contribuiu significativamente através do viés didático-

pedagógico leituras de uma arké afro-brasileira, expressa nos mais diversos modo 

de(re) contar o canto que liberta dos grilhões escravistas,afinal a Rua Nova tem 

energia,é força vital. 

Como bem apregoa os rastamen, o morrão que acende a fogueira não 

apagará a esperança de tantas vidas. É essa esperança renovada que cintila novos 

significados e sentidos para percorrer lugares tantos onde o sol da liberdade, ainda 

que tardiamente, não seja entropia e brilhe em nossas vidas. Todo esse desejo 

emancipatório tem sua anterioridade respaldada nas lutas dos terreiros de 

candomblé, que visam legitimar sua religiosidade e, sobretudo, garantir a articulação 

com seu povo – no sentido de resistir ao processo de silenciamento e negação 

histórica perpetrado pelo sistema racista que negligencia, deliberadamente, a 

necessária diversidade de pensares – e o religare com o mundo Orun e Aiyê4.  

                                                           
4 Etimologicamente, em yoruba, Aiyê é o mundo material e visível, que se opõe ao Orun, 
mundo imaterial dos espíritos e entidades sobrenaturais. 
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Assim como a religião de matriz africana, não menos importante também é 

evidenciar a capoeira como um aspecto de permanência radical na luta contra o 

escravismo secular que se reinventa em tempo-espaço. Fazendo um recorte 

temporal, “no tempo dos valentes”, Oliveira (2005, p. 54) destaca que, nas primeiras 

décadas do século XX, o cotidiano era marcado pelas experiências construídas no 

espaço da rua, como 

 
o trabalho, o lazer e o conflito. Era neste espaço, considerado como 
privilegiado pela criminalidade, que as desavenças geradoras de 
combates corporais eram protagonizadas pelos homens e mulheres, 
entre esses os capoeiras, agindo sob insígnias depreciativas, a 
exemplo de valentes das ruas. 
 

São esses corpos como território de libertação que sofrem a repressão policial 

e outros aliciamentos tão comuns na sociedade brasileira. Entretanto, nesse 

dispositivo racial de desenraizar o corpo negro, por via do viés da colonização, 

engendra-se um modo de pensar universalizante que reforça a homogeneização dos 

saberes. Sabemos que o corpo negro é um espaço de lutas das mais diversas 

categorias; ele é múltiplo e uno. 

Osmundo Santos de Araújo Pinho (2010, p. 342), com base em Goffman, 

apresenta duas tendências que se escondem por trás de um tom aparentemente 

desinteressado: 

 
1) o corpo é um corpo total, social e biológico, e não uma entidade 
separada na qual vemos converterem-se depósitos de historicidade 
ou cultura; 2) o levantamento das técnicas corporais permitiria uma 
categorização correta das habilidades culturais na relação com o 
corpo em substituição a classificações incompletas ou parciais. 
 

Nesse sentido, o corpo negro diz muito mais, subscreve sua história e produz 

conhecimento; a corporeidade seminaliza-se com a vida, a dura vida de viver, pois, 

se é sobre o corpo negro que incide o ácido corrosivo do racismo, é esse corpo que, 

no mais completo ato de insurreição, vai ao combate com a força ancestral, a 

destreza da capoeira, os discursos que reverberam nos tambores, nas canções, nas 

tranças, nos dread e no colorido vibrante dos tecidos que traçam imagens e 

memórias de Áfricas, nas folhas e nos banhos de cheiro.   

Mas como entender a produção do corpo negro e de práticas corporais 

racializadas? Devemos reconhecer que o corpo negro é um outro para o self do 

negro, na medida em que se constitui como representação alienada de si, reflexo 
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pervertido da dominação branca. Segundo Fanon (1983, p. 92 apud PINHO, 

Osmundo, 2010,), “no mundo branco, o homem de cor encontra dificuldade na 

elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é uma atividade 

unicamente negadora. É um conhecimento em terceira pessoa.” Na esteira do 

pensamento evocado, Derrida (2002, p. 125), provocativamente, afirma o seguinte:  

 
Desde que tenho um corpo não sou, portanto não o tenho. Esta 
privação institui e instrui minha relação com a vida. Portanto desde 
sempre o meu corpo me foi roubado. Quem pode ter roubado senão 
o Outro. 
 

Seja qual for a intencionalidade de submergir e/ou mutilar o corpo negro, sua 

forma criativa de reinventar-se e sublevar-se sempre esteve presente na sua gênese 

histórica. Enfim, seja lá quem for que o tenha roubado, parece que o temos 

procurado na reafricanização e em outros lugares, reinscrevendo nele os signos da 

historicidade e revertendo o estigma e a corporalidade compulsória atada ao corpo 

negro (PINHO, Osmundo, 2010). Nesse cenário, o signo África permanece como 

combustível fundamental para o ressurgimento das forças da política étnico-racial 

travada pelos agentes afrodescendentes e pela população negra que não desiste de 

lutar. Afinal, a guerra é diária, e continua sendo alimentada com outros meios, que o 

povo negro busca redefinir para derrocar o mal secular: o racismo e suas interfaces. 

Dentre tantos elementos importantes na luta antirracista, que edifica outros 

caminhos arborizantes e constitui-se a partir do pensamento rizomático, cuja raiz 

horizontaliza-se, desviando-se do que é linear, hermético, daquilo drena, que 

funciona como dique intransponível de buscas, o processo de reafricanização vai 

além do que é nuclear, pois atinge outros parâmetros e promove, uma vez mais, a 

imagem-signo de Bob Marley. É tecer os fios libertadores que esse artista exerce no 

mundo, ou melhor, em outros mundos de vozes subalternizadas como uma 

reinvenção detournée (desvio, deturpação) e reafricanizada. Assim, de modo geral, 

a questão da imersão de novos sujeitos de conhecimento nos espaços de educação 

superior é parte fundamental desta pesquisa, que investiga até que ponto o 

conhecimento funciona como ferramenta que emancipa os sujeitos que ainda não 

tiveram acesso a essa modalidade educativa. 
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4 RUA NOVA: NASCEDOURO TERRITORIAL DO PROJETO ATIBA 

 

Imagem 1 – Entrada do Bairro Rua Nova 
 

 
Fonte: Ronaldo Bastos dos Santos, 1973 

 

A terra onde se nasce é o sagrado chão que acolhe as raízes e oferece do 

seu ventre a seiva, que dá robustez ao tronco, condutor do alimento para florir e 

abençoar os frutos que serão a continuidade, sempre na perspectiva do 

fortalecimento do território para confirmar/reafirmar os laços de pertença. Esse 

território, nascedouro de sonho e ancoradouro de histórias de resistência, fez da arte 

a metáfora da reinvenção, por isso seu nome é tão apropriado: Rua Nova.  

Aqueles que dela brotaram, na simbologia da pomba, fazem a renovação dos 

votos do pertencimento e do novo que se reconhece território livre, escreve, conta e 

canta a história que o povo preto desse lugar constrói na contramão de uma cidade 

descuidosa da sua beleza, pois, ao não acolher os seus com equidade, revela a face 

horrível do abandono e do cordão de isolamento criado através de estigmas 

estereotipias.   

Rua Nova, pelas marcas da sua história, é um território prenhe de simbologias 

ancestrais, de riquezas imateriais representadas nos sons vibrantes da percussão 

que dá o ritmo das festas e os toques sagrados dos rituais dos terreiros – que 

inspiram os ritmos do afoxé, das rezadeiras, das mulheres pretas de fala forte, das 
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lavadeiras descendo a ladeira, dos artistas que germinam nas casas, dos corpos- 

capoeira, dos cabelos black, dreadlock, trançados e rasta (que constrói identidade e 

vira sobrenome). Esse é o nascedouro territorial desta pesquisa. Neste capítulo 

apresento os frutos colhidos nesta caminhada. 

A história do Bairro Rua Nova, ou um Quilombo Urbano chamado Rua Nova, 

como nomeada por Flávia Santana Santos (2016), tem marcadamente a presença 

de Dona Ernestina Carneiro Ferreira de Almeida, mais conhecida como Dona 

Pomba. Ela nasceu em Feira de Santana, estado da Bahia, no dia 10 de outubro de 

1896 e faleceu em 21 de novembro de 1971 (JESUS, 2013). Era proprietária de uma 

fazenda herdada dos seus pais, situada a aproximadamente 2 quilômetros do centro 

comercial da cidade. Sobre a sua família, era solteira, não tinha filhos, e conta-se 

que a sua mãe era uma alforriada pelo rescaldo do regime escravista; mas que, 

entretanto, não compactuava com sentimentos tão frívolos e violentos, nas 

proporções já imaginadas por todos(as) que conhecem um pouco da história de 

vidas daqueles(as) que atravessaram o iníquo período escravocrata.  

Dona Pomba, tez negra, reconhecida como uma pessoa de coração 

demasiado humano, e pelos seus gestos mais primorosos, pois abrigava muita 

gente em sua casa, entendeu que as terras deveriam ser ocupadas por pessoas que 

não tinham a mínima condição de comprar, dada a falta de recursos financeiros. 

Então, alguns de seus terrenos foram doados e outros vendidos por aforamento, ou 

seja, pela transferência do domínio útil e perpétuo de um imóvel, mediante 

pagamento de um foro anual, certo e invariável. Nessa encruzilhada, as pessoas 

itinerantes que buscavam um lugar ao sol, que viam uma possibilidade de 

crescimento na feira livre, acabavam ficando por ali e garantindo seu lugar. Era a 

chance de melhorar sua vida, adquirir ali um pedaço de terra, onde então começava 

a surgir o Quilombo Urbano Rua Nova. Entretanto, essa ação conflitou com os 

interesses das chamadas pessoas de posse e influentes. Segundo Santos (2016, p. 

16),  

 
A fazenda dela representava uma mudança, e a possibilidade de 
viver uma vida digna. Mas para os comerciantes, fazendeiros e 
políticos, a ideia de ver uma fazenda tão próxima ao centro da 
cidade, se transformar em um lugar de negros e pobres, significava 
mostrar uma imagem da Feira de Santana que os ricos queriam 
esconder. Para eles aquele lugar seria a imagem da pobreza e do 
atraso. 
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Com base no excerto acima, podemos compreender que a ação de Dona 

Pomba representou para aquela parte da população preta e pobre, assistida pela 

divisão das terras da fazenda São Gonçalo, a realização do sonho e a concretização 

do direito de ter uma casa e, consequentemente, usufruir de uma vida com menos 

privação e indigência. Entretanto, essa atitude colidiu frontalmente com os princípios 

e concepções estruturantes de uma sociedade muito mais preocupada em esconder 

a pobreza e manter a população negra afastada do convívio das pessoas de posses. 

Essas pessoas negras e pobres deveriam transitar nesses espaços para servir; 

morar, não. Daí, então, se agiganta a atitude de Dona Pomba, que, para garantir 

moradia a tais pessoas, precisou enfrentar a oposição de fazendeiros, comerciantes 

e políticos, e também dos seus familiares.  

 
Imagem 2 – Busto em homenagem a Dona Pomba 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Indubitavelmente, o altruísmo de Dona Pomba transcende tempo-espaço, e 

por esse eixo motivador ainda direi muito mais sobre essa grande mulher que, pouco 

a pouco, transformou sua fazenda num dos bairros mais populosos de Feira de 

Santana. Em 9 de março de 2002, quando da reconstrução da Praça Cícero 
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Carneiro, o bairro recebeu um busto em sua homenagem, conforme placa que 

acompanha o busto; mas as pessoas e os órgãos da imprensa referem-se a ela 

como Praça Dona Pomba.  

Flávia Santana Santos (2016, p. 14) apresenta, em sua narrativa, um retrato 

do perfil da Velha Pomba para os possíveis moradores futuro: 

 
Dona Pomba era acolhedora porque tinha consciência de que podia 
diminuir o sofrimento dessas pessoas, por isso, sempre ajudava a 
quem batesse a sua porta. Toda vez que ela ia ao centro da cidade 
via muita gente morando na rua, pedindo esmola na porta do 
mercado. Ao presenciar esse descaso, voltava para casa refletindo 
como ela podia ajudar as pessoas que passavam por aquela 
situação. Ela tinha tudo! Uma fazenda, empregados, comida todos os 
dias na mesa e não sabia o que era passar necessidade, mas se 
comovia com a situação daqueles que passavam. Dona Pomba 
caminhava pela fazenda, fazia isso quase toda tarde. Nas subidas e 
descidas pelo terreno da sua propriedade, ela ia percebendo que o 
solo não era muito apropriado para fazer plantações. Nessas 
caminhadas começou a refletir sobre o que faria com aquela terra 
toda. Sua fazenda tinha pés de frutas, muito velame e muita jurema – 
plantas típicas do sertão que aguentavam sol forte, também tinha 
muitos lajedos que formavam pequenas presas, pois, acumulavam 
água da chuva. Sentava para tomar fresca na varanda do casario e 
ficava pensando o que faria com aquelas terras. Sua resposta não 
custou a chegar. Um certo dia, Marieta – uma das mulheres negras 
que lavava roupa no Tanque da Nação – foi até o casario pedir ajuda 
a Dona Pomba. Com voz de choro Marieta começou a contar sua 
história: ─ “Eu tô aqui sem saber o que faço”. 
 

O Bairro da Rua Nova ia surgindo à medida que a cidade crescia como 

entreposto comercial, pois antes era a Feira Livre. Assim foi aumentando o fluxo de 

pessoas vindas de várias cidades que negociavam de tudo. Desse modo, um grande 

número de pessoas precisava urgentemente de um local apropriado para o 

descanso, e que ficasse perto da área que se tornava comercial. Por essa razão, 

Dona Pomba costumava acolher muitas pessoas em sua fazenda, como enfatiza 

Santos (2016, p; 12): 

 
Era muito comum ela dar abrigo para as pessoas que estavam de 
passagem por ali e não tinham onde passar a noite. Isso foi se 
tornando tão frequente, que ela decidiu construir pequenos quartos 
próximos ao casario para abrigar aos que chegassem. Às vezes era 
um vaqueiro que trazia a boiada para o campo do Gado; um lavrador 
que vinha de burro com suas mercadorias para vender na feira da 
Praça do comércio. 
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Desse modo, a fazenda de Dona Pomba foi se tornando uma referência para 

essas pessoas que estavam de passagem, mas acabavam ficando, pelo abrigo que 

recebiam, pela localização estratégica da fazenda e também porque havia uma 

passagem caminho na fazenda que as pessoas chamavam de “tira cambão”, que 

facilitava o acesso à feira livre. Com isso, solicitaram que Dona Pomba abrisse uma 

rua nova para passagem de boiadas e também para a criação de um 

estacionamento de cavalos, por assim dizer, haja vista o grande número de cavalos 

que ficava desordenado, amarrado e amontoado em muitos lugares diferentes. Logo 

depois da abertura da rua, as pessoas passaram a se referir a ela como “aquela rua 

nova que abriu”. E dessa forma foi se configurando o bairro de nome Rua Nova. 

Na história do bairro há uma série de fatos e situações significativas, que 

dizem respeito aos costumes, à organização da comunidade, aos embates políticos, 

às histórias que são contadas e às manifestações artísticas e religiosas, porém 

destaco apenas dois deles: a ação de um político partidário que queria mudar o 

nome do bairro em uma ação voltada à perpetuação da imagem do seu pai; e outro 

episódio que se deu quando os descendentes de Dona Pomba tentaram 

desapropriar os moradores, tanto os novos quantos os mais velhos. Esse fato tornou 

ainda mais forte o sentimento de pertença dos autóctones que se instalaram com a 

anuência da sua autêntica proprietária, Dona Ernestina Carneiro Ferreira da Silva, a 

mãe Pomba. Essa tentativa malogrou graças ao recurso da Lei do Usucapião. 

Destarte, com as marcas da generosidade de Dona Pomba, a fazenda que foi 

apelidada como lugar de nêgo (SANTOS, 2016), nos braços da ancestralidade, foi 

consolidando os laços e sentimentos de pertença como instrumento de resistência 

às investidas contra aquela comunidade que começava a se firmar como bairro, 

mesmo sem a infraestrutura adequada. O estigma contra pobres e pretos foi uma 

marca contundente dos comerciantes e políticos que se contrapunham às decisões 

de Dona Pomba, inclusive com atos de intimidação sob o disfarce de uma visita, 

como podemos constatar neste excerto: 

 
Algumas pessoas consideradas de posses chegaram a visitar o 
casario e sem muitos arrodeios diziam que a fazenda ia acabar se 
transformando em uma favela. Esse era o assunto nos balcões dos 
armazéns, onde se dizia: “ter uma favela bem ali não é bom para a 
cidade” (SANTOS, 2016, p. 16-17). 
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Esse olhar marginalizador sobre os ruanovenses, que persistiu ao longo dos 

anos, estava presente nos discursos e representações de diversos segmentos da 

sociedade. Miranda (2014, p. 80), em seu texto dissertativo, ressalta que “as elites 

locais iniciaram um confronto com os moradores da Rua Nova enquadrando-os 

como marginalizados, difamando-os na imprensa local e tornando-os passíveis de 

controle policial.”  

Desse modo, o aparato policial que historicamente esteve presente como 

representante legítimo do sistema estrutural sempre realizou investidas sobre os 

negros ruanovenses. Ao analisar a força repressora desse aparato, podemos refletir 

que talvez se tratar da influência e dos impactos da ciência racialista do século XIX, 

que enquadrava o negro como geneticamente inclinado à criminalidade – parâmetro 

para a ação desses agentes. Porém, se a sociedade está estruturada pelo racismo e 

seus agentes estão a serviço deste, os movimentos sociais continuam se 

aquilombando para desmontá-lo. E ao longo do tempo os movimentos sociais têm se 

fortalecido pela tradição da luta que se concretiza por outras vias de reação. Por 

isso, a busca das forças míticas das religiões de matriz africana tem sido uma 

constante para arrefecer a vigilância hierárquica, que, segundo Foucault (1987), 

funciona como poder de cercear os direitos mais elementares, através da imposição 

sobre os indivíduos. Portanto, reagir a essa forma de violência simbólica e factual é 

um meio de defender a vida e conquistar a cidadania.  

No que diz respeito à violência simbólica e coercitiva, na história e nas 

experiências dos moradores e moradoras da Rua Nova registram-se inúmeros 

episódios em que eles enfrentaram situação de truculência policial, numa 

demonstração explícita de vigilância e repressão. Na década de 1960, como enfatiza 

Santos (2016), a Rua Nova definitivamente se constituiu como bairro, evidenciando, 

já na sua formação, as necessidades de bairro suburbano, como problemas e 

demandas infraestruturais. Em razão disso, os moradores da Rua Nova e do 

Cruzeiro criaram a Associação Alto do Cruzeiro Rua Nova (AACRN), cuja sede 

funcionava na Rua Nova, sendo presidida por um senhor de nome Zé Pereira. Além 

de exigir as melhorias para a estrutura do bairro, a AACRN oferecia à comunidade 

uma série de atividades educativas. Porém a organização que começava a se 

estruturar foi fortemente abalada pela truculência da Ditadura Militar. 
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Muitas coisas começavam a ser pensadas para organizar e trazer 
melhorias ao bairro. Mas infelizmente, na ditadura militar, a 
associação foi invadida e fechada. Quebraram tudo, e algumas 
pessoas chegaram a ser espancadas (SANTOS, 2016, p. 39). 
 

O golpe militar abalou sobremaneira a associação. O senhor Zé Pereira saiu 

do bairro para passar um tempo escondido, pois temia a repressão. Os membros da 

associação que permaneceram no bairro, embora temessem a ação dos militares, 

continuavam se articulando, às escondidas, para pensar melhorias para o lugar 

(SANTOS, 2016).  

Mesmo quando oficialmente encerrado o período da Ditadura Militar, o Bairro 

da Rua Nova não saiu do estado de vigilância. Um dos exemplos que ilustram bem 

essa situação foi o aparato policial que esteve presente no momento da escolha da 

rainha e da música para a micareta do ano de 1992, evento promovido pelo 

movimento Cultural Afoxé Pomba de Malê E que não apresentava riscos ou 

qualquer tipo de agravo à população, como assegurado por um integrante do Afoxé. 

Essa forma arbitrária de agir demonstra o quanto precisamos lutar por equidade 

social e racial. Tais procedimentos só reforçam ainda mais que no caminho que 

percorremos para a reeducação das relações étnico-raciais ainda há muito a ser 

feito. Prejulgar as pessoas como desviantes a priori condiz com os matizes do 

preconceito racial, como elemento do racismo estrutural que acomete a população 

negra diuturnamente. 

Ainda sobre o processo de transformação da Rua Nova, Flávia Santana 

Santos (2016, p. 16) analisa a questão, considerando esse espaço-territorial 

guetificado: 

 
É neste cenário de vozes plurais que vai se descortinar de forma 
sólida o bairro da Rua Nova, como local de permanência quase total 
de descendentes de Pretos. O qual verá mais adiante as 
manifestações de cunho artístico e seus agentes culturais que 
ascenderam a partir das experiências ali vivenciadas e aprendidas 
por meio dos diversos dispositivos de Arte. 
 

Não obstante, esse novo Quilombo chamado Rua Nova, tem muito a ser a 

dizer através de suas “reminiscências” retrospectivas, aqui ressignificadas como um 

ethos cultural relevante de um passado/presente. Tempos que dialogam naquilo que 

há de mais significativo para a constituição desse povo diaspórico do continente 

africano: como campo de luta e reinvenção de artefatos artístico-culturais para 

ultrapassar as fronteiras e o cordão de isolamento que o racismo impõe. Assim, a 
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arte torna-se o canal e o instrumento mais potente para a Rua Nova reescrever a 

sua história. A cultura negra, movimentando-se no gingado da capoeira e cantada 

nos blocos afro e afoxés, torna-se referência para seu povo, que vai ocupando e 

modificando as cenas urbanas.  

 
O povo negro que morava no quilombo da Rua Nova, e nos demais 
bairros suburbanos, foi criando suas formas de brincar a micareta. 
Subia para o centro da cidade levando seus cânticos, evocando seus 
ancestrais e mostrando para Feira de Santana a força da cultura 
negra que estava viva dentro dos bairros pobres. Como o povo 
sempre foi mais forte que a miséria e o preconceito, bastava chegar 
tempo de festa que cada um organizava sua escola de samba, seu 
afoxé, seu bloco afro e subia pra festejar (SANTOS, 2016, p. 49). 
 

Assim, Santos (2016) evidencia que as manifestações artístico-culturais são 

compreendidas pelo povo do quilombo da Rua Nova como espaço-lugar para 

reverenciar a ancestralidade e se fazer presente nos cantos e na alegria da cidade, 

como ilustrado a partir dos versos dos poetas Jorge Portugal e Lazzo Matumbi, que 

embelezam a composição “Alegria da cidade”: “Apesar de tanto não, de tanta dor 

que nos invade, somos nós a alegria da cidade.”  

Nesse contexto, um morador de grande envolvimento com a comunidade da 

Rua Nova, conhecido como Nunes Natureza, membro fundador do Afoxé Pomba de 

Malê, que também teve uma passagem como presidente, numa conversa filosófica, 

afirma que o ser humano é político, num patamar diferente do político partidário. E 

ressalta, ainda, que em termos de Cultura a Rua Nova tem dois momentos: um 

antes do Afoxé Pomba de Malê e outro depois das práticas artístico-culturais do 

Afoxé. A existência e as ações do Pomba de Malê deram outra conotação e 

visibilidade positiva ao bairro.  

É nesse tecido amalgamado pela coragem, resistência, ancestralidade e pela 

arte que é fecundado o Afoxé Pomba de Malê, uma bela cria do quilombo da Rua 

Nova. Desse modo, nota-se o importante papel transformador do Afoxé Pomba de 

Malê, que vai além de bloco étnico, de agremiação voltada para a organização de 

desfile durante os festejos micaretescos ou momescos em Feira de Santana, pois se 

compõe como movimento negro educador (GOMES, 2017). Portanto, nos interessou 

fazer uma incursão sobre as suas práticas educativas, sobretudo no campo da 

construção do conhecimento formal.  
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4.1 AFOXÉ POMBA DE MALÊ: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA 

 

Imagem 3 – Afoxé Pomba de Malê 
 

 
Fonte: http://pombademale.blogspot.com/2010/  

 

Já não é de hoje que os filhos da diáspora reconstroem suas vidas nos 

escombros estruturais historicamente forjados para escamotear realidades e, 

sobretudo, legitimar, através do negacionismo, o ser ontologicamente resistente a 

tantas mazelas que emperram, mas não rasgam, o élan solidarista de lutas em 

territórios dos mais desconhecidos possíveis. E é justamente essa força ancestral 

que potencializa o movimento socioétnico educacional Pomba de Malê, que nas 

suas trincheiras vem compondo uma nova configuração no campo material, 

simbólico e educacional, promovendo um caminho de possibilidades para reconstruir 

passos negados de uma história basilar para a humanidade, sem, contudo, deixar de 

se ver com lentes próprias. 

É através desse viés de raiz afrocentrada que, dia após dia, esses sujeitos se 

interligam à força motriz no sentido de empoderar-se de si e em ecofraternidade com  

àqueles(as) que sedimentaram essas terras com sangue e luta. Por isso, o 

movimento dos corpos aqui traçado é componente da reexistência, em que bailam 

numa proposição de liberdade. Essa imagem remete ao frescor de quem não 

esconde o sorriso que libera as dores e articula nas encruzilhadas do tempo o porvir 

http://pombademale.blogspot.com/2010/
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de dias que possam efetivamente ser construídos de forma equitativa, sem prejuízos 

de uns e umas sob o jugo de outros(as). 

Nesse sentido, o Afoxé Pomba de Malê muito tem contribuindo para novas 

possibilidades de crescimento no tocante às suas raízes históricas e étnico-raciais, 

assim como tem sido o mote da educação, substrato imprescindível para 

perspectivar vidas de sujeitos que contam sua história e fazem dela um caminho 

para seguir em busca dos sonhados dias melhores. Os adereços, suas cores fortes 

e os movimentos de corpos com danças representativas e plurais são ora 

movimentos de existência, enfrentamento, ora braços coreografando abraços e voos 

de corpos, consciências e sentimentos livres que corroboram também o simbólico 

entrecruzamento de nuances diferenciadas, que desejam, simplesmente, respeito 

por uma cultura que perpassa tempo/espaço sem perder a tessitura vital dos 

ancestrais.  

Evidentemente, existem ressignificações importantes para o contínuo 

caminhar ao encontro de si, pela estamparia dos corpos pintados pela memória, 

pelas insurgências, pelas travessias e encruzilhadas que interseccionam 

pertencimento, reinvenção, contra discurso, ecos, estampidos e reverberações 

decoloniais. É nesse processo de agregar jovens e adultos para a reconstrução de 

sua história por via da musicalidade, da dança e de outros artefatos culturais que o 

Afoxé suscita nesses participantes diretamente envolvidos(as), e em outros(as), o 

desejo de estudar. Aí está a potência maior dessa agremiação, que reconstitui 

histórias de vidas lançadas no vácuo da ignomínia estrutural e estruturante. 

Dessa forma, o Afoxé Pomba de Malê contrapõe-se à lógica etnocêntrica 

através da proposição de uma educação de qualidade e na ocupação das ruas e das 

escolas, objetivando a construção de uma sociedade antirracista. O Pomba bate as 

suas asas ao som de atabaques, agogôs e cantorias, gritos que ritmam a construção 

e a apropriação de outros saberes/conhecimentos por jovens e adultos negros na 

tessitura da cidadania. Assim, no intuito de levar o conhecimento à população, ou 

seja, o conhecimento formal e os conhecimentos sobre a cultura negra, em virtude 

da existência de inúmeros jovens e adultos negros com o Ensino Fundamental e 

Médio ainda incompletos, o Afoxé Pomba de Malê implementa o Projeto Atiba. No 

tópico a seguir, destaco mais detalhadamente os aspectos mais relevantes desse 

Projeto. 
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4.2 PROJETO ATIBA: INCLUIR, CONHECER E EMANCIPAR 

 

Imagem 4 – Encerramento das atividades de 2015 do Atiba 
 

 
Fonte: www.facebook.com/Afoxé-Pomba-de-Malê

5
 

 

Perceber a função social exercida pelo projeto Atiba é de extrema 

importância, sobretudo para observarmos como vem sendo construído o processo 

identitário, haja vista sua relevância para a cultura negra. Sendo assim, o processo 

interativo construído com todos(as) por via da educação não formal demonstra que é 

possível costurar novas reexistências e convivências sustentadas no pilar de 

aprendizagem com o outro, compartilhando mundos epistêmicos diferenciados. Por 

isso, a abertura de janelas que tragam para nós outros mundos, outras 

inteligibilidades, é uma importante trilha de resistência ao grande fosso social 

educativo instalado na sociedade vigente. 

Por isso, esse movimento socioeducativo ajuda a agregar diversos sujeitos 

históricos que, privados de condições estruturais necessárias à subsistência, às 

vezes sucumbem e ficam alijados do processo educacional. Nesse sentido, 

                                                           
5 Legenda da fotografia: O Afoxé Pomba de Malê realizou no último domingo, 13 de 
dezembro de 2015, o encerramento do Projeto Atiba, quando os alunos foram certificados 
com a conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

http://www.facebook.com/Afoxé-Pomba-de-Malê
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considerando a ideia da força motriz que impulsiona as lutas sociais e educacionais, 

Gohn (2006, p. 350) destaca que, 

 
Tendo em vista que um dos principais sujeitos da sociedade civil 
organizada são os movimentos sociais, é importante registrar que os 
movimentos pela educação têm caráter histórico, são processuais e 
ocorrem, portanto dentro e fora de escolas e em outros espaços 
institucionais. Abrangem questões tanto de conteúdo escolar quanto 
de gênero, etnia, nacionalidade, religiões, portadores de 
necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, 
direitos humanos, direitos culturais, etc. 
 

É através desse viés emancipatório que muitos dos movimentos sociais 

buscam dar respostas às fragilidades nos diversos campos sociais. Em outras 

palavras, a educação não formal é um dos dispositivos necessários, em face à 

emergência de questões sociais fundamentais, para se alcançar uma universalidade 

de condições apropriadas para vivermos mais e bem; é preciso unir forças para 

equalizar a desproporcional estrutura social atual. E é nesse contexto que se insere 

a experiência educativa do Projeto Atiba.  

A partir desses princípios, esse Projeto definiu como objetivos possibilitar aos 

jovens e adultos negros conhecer e valorizar a história e a cultura dos povos 

africanos e afro-brasileiros e preservar as tradições que sedimentam a cultura e o 

patrimônio imaterial dos afrodescendentes, a partir de uma práxis pedagógica no 

tempo/espaço diaspórico. Com a consolidação do projeto pedagógico, os objetivos 

foram ampliados: 

 
Preparar os jovens e adultos no desenvolvimento de habilidades e 
competências para a realização dos exames Supletivos do Ensino 
Fundamental; Proporcionar maior integração entre a comunidade e o 
Afoxé Pomba de Malê como forma de manutenção das tradições 
culturais do bairro; Discutir com os(as) educandos(as) sobre as 
questões econômicas, políticas e sociais do mundo contemporâneo e 
seus reflexos no nosso cotidiano;  Contribuir para o desenvolvimento 
do senso crítico sobre os problemas raciais e sobre as intervenções 
do movimento negro organizado, no Brasil, acerca destes (JESUS, 
2013, p. 24). 
 

Com a ampliação dos objetivos, o Atiba estruturou como proposta de 

intervenção pedagógica a oferta de oficinas de canto e percussão, de dança afro, de 

artesanato e cursos profissionalizantes para noções de construção civil, eletricidade 

residencial e informática, bem como aulas para os exames Supletivos da Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA), do Ensino Fundamental e Médio. Esta última 
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atividade, em verdade, foi a semente que fez germinar no Projeto Atiba outras ações 

formativas, como explica o professor Manoel de Aquino, educador por formação, 

além de coordenador do Atiba, que atualmente é também vice-gestor da Escola 

Estadual Agostinho Frões da Mota, em Feira de Santana, Bahia: 

 

Desde o planejamento que o Projeto Atiba foi concebido da seguinte 
forma: Como eu trabalho aqui no Agostinho Froes da Mota, aí eu fui 
percebendo que grande parte das pessoas que vinham fazer prova 
de CPA era lá da Rua Nova. Aí, na época tinha professora Lenita, 
que era da UEFS, professor Bel. Bel Pires. Tem uma série de 
professores de lá da UEFS e de outras universidades, a gente fez um 
seminário lá na casa de Elenita e daí saiu o Projeto Atiba. Educação, 
né, porque [...] já tinha o Projeto Atiba bem mais amplo, que era com 
dança, com aula de percussão, aula de xadrez, aula de capoeira. O 
projeto é bem amplo mesmo. Agora, esse ramo de educação é que 
sobressaiu, porque a gente não achou voluntários pras outras áreas. 
Começava, mas só ficava um semestre, mais ou menos, não 
demorava muito tempo (Manoel de Aquino, entrevista referência). 
 

A narrativa do professor Manoel demonstra as preocupações que fomentaram 

a necessidade de criação e de ampliação das atividades do Atiba, com atenção para 

a situação educacional de jovens e adultos, especialmente da população negra. 

Assim, quando constatou o grande número de moradores do Bairro Rua Nova, 

“Novo quilombo urbano”, realizando inscrição para os exames Supletivos da CPA, e 

movido pelo sentimento de pertença, deu início à discussão de maneiras de resolver 

a situação.  

Os jovens e adultos que lá chegavam demonstravam forte interesse em 

concluir a escolarização: “chegavam e queriam terminar o ensino fundamental e 

médio através do (CPA)” (Manoel de Aquino, entrevista referência). Nessa 

conjuntura estava explícita a dificuldade de jovens e adultos que não conseguiram 

realizar os estudos institucionalizados na “idade certa”, pois muitos deles precisaram 

começar a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Essa é uma situação que 

perpassa a vida de um contingente significativo da população negra.  

Diante desse contexto, o professor Manoel formou um grupo de amigos(as) 

educadores(as) e de outras profissões para pensar possibilidades de enfrentamento 

a essa realidade, que se estendia para uma parcela significativa da população da 

Rua Nova, que recorria aos exames supletivos da CPA. O Projeto Atiba nasce, 

então, para atender a esses sujeitos ávidos por conhecimento. A respeito dessa 
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questão, durante a entrevista, o coordenador, bastante emocionado, destaca o que 

representa o Projeto – e sua importância – no cenário social atual:  

 
Acho que, pra mim, foi um ponto talvez de... Não vamos dizer 
realização, porque não é uma coisa... Quando a gente se realiza com 
alguma coisa já tem por acabado, né. Mas foi um momento bastante 
emocionante, que trouxe muitas alegrias e muitas realizações. A 
gente não pode fugir da palavra mesmo (Manuel de Aquino, 
entrevista referência). 
 

Ainda sobre o planejamento inicial do Projeto, o professor Manoel destaca 

que ele foi concebido para atender outras áreas, como dança, música, percussão 

etc., porém apareceram algumas dificuldades que atrapalharam o prosseguimento 

de tais atividades, principalmente pela ausência e/ou dificuldade de firmar parcerias 

e de encontrar profissionais disponíveis. Segundo o coordenador, havia 

colaboradores que, às vezes, ficava só um semestre, e não retornava.  

No que tange às atividades no campo da educação formal, em decorrência da 

cooperação de professores e professoras das diversas áreas do conhecimento, elas 

continuaram e se sobressaíram. A cooperação desses educadores possibilitou 

estruturar as ações pedagógicas a partir dos componentes curriculares, com 

destaque para a História e Cultura Afro-brasileiras, uma vez que havia alguns 

professores enraizados na discussão étnico-racial. Desse modo, o Atiba se 

constituía em território de fomento e criação de possibilidades de emancipação dos 

sujeitos pela apropriação do conhecimento e pelas consequentes mudanças 

advindas desse processo. Sob a perspectiva do coordenador Manoel de Aquino, 

participar do projeto contribuiu para a transformação de muita gente: 

 
Podemos dizer que houve uma transformação, né? Que as pessoas 
chegavam lá e muitos até hoje são gratos ao Projeto e ao Pomba de 
Malê por ter mudado de vida. Ou seja, tava numa determinada 
situação e houve uma ascensão social, arranjaram emprego, usaram 
o conhecimento pra sua vida profissional. E muitos deles agradecem 
até hoje. Lá no Atiba a gente tem frutos de pessoas que fizeram o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio e chegaram até à 
universidade. Teve gente lá que fez até Direito, teve outros que foi 
Assistente Social. E muita gente fez Filosofia e Teologia, tinha muito 
evangélico lá no Projeto. Contradição. Aí teve muito de Filosofia e 
Teologia (Manoel de Aquino, entrevista referência). 
 

Para o professor Manoel, o alcance do Projeto ultrapassava as divergências 

de cunho religioso, pois o Atiba era fruto do Afoxé Pomba de Malê, inspirado nos 

saberes e princípios das religiões de matriz africana, mas estava aberto a todos os 
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sujeitos, independente da sua filiação religiosa. Pensado inicialmente como política 

afirmativa para possibilitar a jovens e adultos negros a apropriação e a construção 

de conhecimentos para a ampliação da escolarização e do conhecimento de si, da 

história e do pertencimento do povo negro, não deixou de abraçar outros grupos 

pertencentes a religiões outras, pois se construiu pautado no pilar do aprender a 

conviver com os outros conforme postulado pelo modelo de educação antirracista.  

Entretanto, de acordo com o que a realidade nos mostra, dos registros de 

intolerância às religiões de matriz africana praticada, sobretudo, por evangélicos, tê-

los como alunos num Projeto que nasceu sob as bênçãos dos orixás se apresentava 

como uma contradição. Apesar disso, o desejo e a necessidade de darem 

continuidade aos estudos os levavam a buscar o Projeto Atiba como possibilidade 

de alcançar tal objetivo.  

O professor Eduardo Miranda, que atuou como docente do Projeto, 

ministrando aulas de geografia, também faz referência ao exercício de coexistência 

nas relações estabelecidas pelo Atiba entre seus alunos e alunas com orientações 

religiosas que, ao longo da história, se colocaram na relação de poder como 

antagônicas, e, nessa estrutura, as religiões de matriz africanas são demonizadas. 

Nesse sentido, segundo o professor, 

  
O Atiba tem um fundamento dentro de... Mais próximo de valores 
africanos e afro-brasileiros, e isso também é herança, 
provavelmente, da umbanda, na hora da matrícula a maior... Mais 
pro final do Atiba, o montante dos alunos eram evangélicos. Então o 
Atiba não tava preocupado... Eu nem falo pessoas que coordenavam 
o Atiba, eu falo o Projeto como um todo. Não estavam preocupados 
na religião, na cor das pessoas, em nada disso. O Atiba estava 
preocupado em atender à necessidade daquele grupo (Eduardo 
Miranda, entrevista referência).  
 

Além do coordenador Manoel Aquino e do professor Eduardo Miranda, 

Carmem Lúcia das Virgens Silva, estudante egressa do Projeto, também destaca em 

sua narrativa a presença de alunos evangélicos vinculados ao Projeto Atiba, mesmo 

cientes das bases religiosas do Pomba de Malê:  

 
tinha alguns evangélicos também que faziam parte do Pomba de 
Malê e que tinham essa consciência, que eles estavam em um 
Projeto que era ligado ao afoxé, como foi sua fala, o afoxé de rua, 
candomblé de rua. E era ligado, e eles não estavam nem aí. Muito 
pelo contrário, sempre tinha feijoada, tinha o bingo, e os evangélicos 
também apoiavam dentro do contexto, e tava todo mundo ali 
sabendo que era um Projeto de um bloco negro, de um bloco negro 
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da comunidade negra, e que isso tinha que ser trabalhado. Então 
isso também ajudou a abrir muito a cabeça de alguns evangélicos 
que também passaram por ali, de se entender também como negro 
também, dentro do processo do Projeto Atiba, parceria com Pomba 
de Malê. E sem sair da sua religião (Carmem Lúcia das Virgens 
Silva, entrevista referência). 
 

Nessas narrativas, percebemos o perfil do Atiba como território agregador. 

Constrói-se, portanto, como um ambiente educativo multirracial, com a diversidade 

de crenças e segmentos religiosos diferentes, que são agregados numa relação de 

respeitabilidade. Esse é um exemplo possível da democratização do diverso e do 

diálogo com o uno. Ou melhor, a unidade na diversidade. Essa percepção se torna 

mais evidente quando Eduardo Miranda declara que o “Atiba estava preocupado em 

atender à necessidade daquele grupo”, “ele não tá preocupado em quem é o público 

dele.” O professor Eduardo Miranda explica, ainda, a sua percepção sobre o Atiba 

através do princípio da cosmopercepção. Segundo ele, uma  

 
Cosmopercepção porque ele não tá preocupado com estereótipos, 
ele tá preocupado com valores subjetivos das pessoas que está para 
além do que a gente encontra no visual, no campo do visual. Porque 
a cosmovisão ela é eurocêntrica. A cosmopercepção ela é iorubana. 
Ela está para além da matéria, ela tá preocupada com 
ancestralidade. Ancestralidade, não importa se ela é evangélica, 
cristã ou candomblecista, ela é espiritualidade que tem uma história 
ancestral que está para além desse plano. Então, pra mim, importa 
como as pessoas... O Atiba, não importava o que tava escrito na 
ficha de matrícula, mas sim a pessoa que vinha ao encontro daquela 
diversidade, e ali ele encontrava o que ele precisava naquele 
momento, que era acesso à informação, ao conhecimento, e com 
isso levava, de alguma forma, a repensar seus valores sociais. Então 
eu diria cosmopercepção (Eduardo Miranda, entrevista referência). 
 

Logo, podemos compreender que o conhecimento é importante para o Atiba, 

como a seiva que mantém a Mbaua frondosa. Como assevera o coordenador, o 

Atiba é fonte de conhecimento, ânsia de conhecer. Notamos nas explanações feitas 

pelo coordenador, professores e alunos, ao longo das entrevistas, a preocupação do 

Projeto com o processo formativo dos sujeitos, a partir da concepção, importância e 

o cuidado em tratar do conhecimento numa perspectiva mais abrangente. É 

justamente por isso que os jovens e adultos se dão conta da necessidade de 

ampliar, avançar em outras possibilidades, ou seja, o conhecimento para além da 

garantia do espaço nas universidades, embora percebamos o quanto é significativo 
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que alguns participantes tenham conseguido adentrar o ensino superior, como é o 

exemplo de Daniel, que está cursando Direito. 

 
Do ensino regular, o meu pai me alfabetizou com a Bíblia. Aí o Atiba 
surgiu como se fosse um... Assim, foi um sonho. Quando o Projeto 
Atiba surgiu foi uma novidade, assim, que a gente não acreditava, 
parecia que estávamos sonhando. Eu só me dei por verdade quando 
eu me encontrei com o professor, diretor Manoel na época, que fez a 
minha inscrição, que me explicou todos os detalhes. Eu falei: “Rapaz, 
realmente. Agora eu estou vendo uma forma de concluir o 
Fundamental, o Médio e dar prosseguimento nos estudos” (Daniel, 
entrevista referência).  
 

Pelo percurso feito até aqui, acompanhamos a importância que a 

escolarização, a produção e a apropriação do conhecimento têm para a população 

negra; destacamos, também, que o Projeto Atiba ratifica essa importância em 

diálogo com os saberes outros, construídos em outras instâncias da vida. A partir 

dessa perspectiva, Manoel de Aquino problematiza sobre a ideia de carência 

utilizada para fazer referência à condição da população negra. Repete-se muito que 

a população negra é carente, principalmente em se tratando do ato de conhecer, o 

que nega os conhecimentos prévios, socioculturais, construídos ao longo das vidas 

de pessoas desse segmento.  

Para Harold Garfinkel (1967 apud GUESSER, 2003 , “não somos balde vazio 

mental.” Por essa razão, os saberes ainda não apreendidos não nos tornam menos 

sábios ou congêneres, pois estamos em lugares diferentes do conhecimento, o que 

não nos obriga a desvalidar e desconsiderar o outro no seu saber. Existe, aqui, uma 

questão estrutural externa que influi na condição de ser e estar no mundo dos 

sujeitos do conhecimento. Com isso, os saberes institucionais, vistos como mais 

relevantes na sociedade do conhecimento, deslegitimam aqueles que não os 

possuem. Portanto, não é convincente ignorar essa relação instituinte/instituído de 

forma segregacionista, causando rupturas epistemológicas em lugares que deveriam 

ser aporte teórico e prático, práxis sistemática que, articuladamente, deveria dialogar 

com os plurissaberes. Nesse sentido, cabe, aqui, elencar as estratégias de 

reconhecimento abordadas por Arroyo (2011, p. 117):  

 
Reconhecer que todo conhecimento é uma produção social, 
produzido em experiências sociais, e que toda experiência social 
produz conhecimento que pode nos levar a estratégias de 
reconhecimento. Superar visões distanciadas, segregadoras de 
experiências, de conhecimentos e de coletivos humanos e 
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profissionais. Reconhecer que há uma pluralidade e diversidade e 
não uma hierarquia de experiências humanas e de coletivos, que 
essa diversidade de experiência é uma riqueza porque produz uma 
rica diversidade de conhecimentos e de formas de pensar o real e de 
pensar-nos como humanos.  
 

A proposta do Projeto Atiba apresenta como proposição para o processo 

formativo dos estudantes a interlocução entre saber comunitário, produzido pela 

riqueza da diversidade da experiência, e saber formal, construído pelos 

componentes do currículo oficial, das disciplinas e da mediação pedagógica. 

Exemplificando, o coordenador Manoel de Aquino enfatiza que o Projeto não se 

limitava só às aulas formais, pois sempre abordava questões relacionadas à cultura 

negra e ao racismo, oferecia palestras etc. O professor Eduardo descreve um pouco 

do seu fazer pedagógico, que converge para o propósito de um processo formativo 

em interlocução com os múltiplos saberes e conhecimentos:  

 
E quando a gente pensa o corpo e território dos alunos do Atiba que 
são corpo e território negro, a gente não consegue deslocar a análise 
disso por causa da colonização. Então conversar com esses alunos 
temas que pra mim não são temas transversais, são temas da vida, 
que é discutir racismo, discutir etnicidade, discutir gênero, discutir 
violência, discutir epistemicídio às populações negras e indígenas, eu 
não tô fazendo discussão transversal, eu tô fazendo discussão da 
vida, que perpassa a vida de todo mundo e é o corpo território de 
todo mundo. E a minha preocupação quando eu tô na sala de aula 
com corpo território negro é de que eles tenham acesso à discussão 
que a escola, que você disse que é a escola formal, não vai 
oportunizar ele a ter. É tanto que eu tenho certo... Eu tenho certo 
(Eduardo Miranda, entrevista referência). 

 
Então, esse Projeto de cunho social, sem fins lucrativos, apresenta-se como 

espaço-lugar de formação para jovens e adultos, visando a construção de múltiplos 

saberes. Pela proposta inicial, o Projeto foi pensado para atender à demanda de 

moradores do Bairro da Rua Nova e outros bairros das imediações. Mas o Atiba 

conseguiu aglutinar jovens e adultos não só da comunidade da Rua Nova, mas 

moradores para além dos bairros adjacentes, como Carmen Lúcia das Virgens Silva, 

que é professora de dança afro contemporânea e participou do Projeto como 

estudante, e também ensinou dança afro no Afoxé Pomba de Malê. Ela afirma que o 

Projeto 

 
fez toda uma diferença, não só pra comunidade da Rua Nova, mas 
sim a comunidade de outros bairros também. O Projeto Atiba não só 
agregava o pessoal da Rua Nova, mas, sim, o pessoal do Campo 
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Limpo, Caseb, Coronel, Santo Antônio dos Prazeres. A galera saía 
aos domingos, que era domingo de 8h da manhã até meio-dia, saía 
de suas casas pra tentar voltar aos estudos via Projeto Atiba. Então, 
o Projeto Atiba agregou muita gente, abraçou muita gente, fez muita 
gente, hoje, voltar aos estudos graças ao Projeto Atiba [...] Eu 
mesma levava a galera. Eu levava uma turma. “Quer voltar a 
estudar?” “Quero.” “Vou te inscrever no Projeto Atiba.” Isso, eu já 
tinha terminado, né? (Carmem Lúcia das Virgens Silva, entrevista 
referência). 
 

Verificamos o alcance do Projeto também na narrativa do professor Eduardo 

Miranda:  

 
E pessoas de idades diferenciadas ali na minha frente, nem todas 
eram moradoras da Rua Nova, o que me deixou surpreso, que eu 
esperava que o montante de alunos seriam da Rua Nova. [...] sendo 
da Rua Nova, ou sendo do Parque Ipê, ou sendo do Campo Limpo, 
sempre eram bairros mais periféricos (Eduardo Miranda, entrevista 
referência). 
 

Eduardo Miranda acrescenta ainda: 

 
A outra questão que me chamou atenção é porque 100% eram 
alunos negros, da idade... E outra coisa também que unia todos eles 
é: precisava sair da escola pra trabalhar. Então estava retornando ao 
Atiba numa proposta de voltar aos estudos, depois de 10 anos sem ir 
na escola, 15 anos sem ir na escola (Eduardo Miranda, entrevista 
referência). 

 

Assim, acredito que o Projeto Atiba alcançou mais resultados que aqueles 

inicialmente esperados, pois se espalhou pela cidade de Feira de Santana; e até os 

alunos faziam a divulgação e levavam novos alunos, como demonstra um dos 

fragmentos da narrativa de Carmem Lúcia das Virgens Silva. Outro aspecto que 

precisa ser destacado aparece em um dos comentários do professor Eduardo, ao 

registrar que, independente de os alunos serem da Rua Nova ou de outros bairros, 

havia uma intersecção: todos negros, de faixa etária diversa e moradores de bairros 

periféricos e com histórico de interrupção do processo de escolarização pela 

necessidade de trabalhar para prover o sustento familiar.  

Edson Jorge Freitas Martins, um educando egresso do Projeto Atiba e ex-

diretor do Afoxé Pomba de Malê, apresentou dados sobre o quantitativo de alunos 

que construíram experiência de aprendizagem no Atiba, nos anos iniciais do projeto, 

que nos dão uma amostra da situação da população negra quanto ao acesso ao 

direito à educação, pois quando as desigualdades sociais são transversais na 
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estrutura, os sujeitos são privados de direitos. Nesse caso, privados de concluir os 

estudos conforme média de idade prevista na legislação.  

 
Nós temos... No cômputo geral, no primeiro ano que eu participei, 
2003, nós tivemos 3 turmas no Ensino Fundamental. E passamos do 
Ensino Fundamental para o Ensino Médio, nós tínhamos 4 turmas do 
Ensino Médio, certo. E 2005, a partir de 2005, nós tínhamos 4 turmas 
de Ensino Fundamental e 4 turmas do Ensino Médio, e uma média 
de alunos de 30 a 35 alunos por sala. Isso, aos domingos. Desse 
quantitativo, que são mais expressivos ainda, nós conseguimos 
formar, Ensino Fundamental, o Ensino Médio e cursando faculdade, 
diversos colegas que hoje são, como eu já disse anteriormente, são 
formados, são professores, são advogados, são dentistas, são 
enfermeiras, são uma infinidade de profissões. Se a gente for citar 
todas aqui a gente vai demandar um tempo. Mas, pra mim, foi a... A 
estatística que corre hoje, na educação, isso é mundial. É mundial, 
nacional, internacional. Porque o Projeto Atiba fez o trabalho dela, 
determinou que ia fazer, e esse trabalho foi feito com amor, com 
dedicação, usando só datas aos domingos, que domingo teria que 
ser do lazer, pra levar seus filhos pra praia, pra levar seus filhos pra 
um parque. Mas vinham, passavam a maior parte do seu domingo se 
dedicando exclusivamente ao estudo que foi transformado em 
sucesso (Edson Jorge Freitas Martins, entrevista referência). 
 

Essas informações evidenciam a desagradável a agudização das 

desigualdades sociais que impactam negativamente a trajetória escolar e a condição 

de vida da população negra. Entretanto, já vimos dados que correspondem a essa 

desvantagem no processo educacional entre jovens e adultos de grupo de cor 

diferenciados, sabendo de antemão quem são preteridos secularmente como reflexo 

de um sistema escravista. É fato que tivemos uma ampliação dos anos de 

escolaridade da população negra, no número de vagas na educação básica e 

também no ensino superior. Mas a discrepância entre negros e não negros no 

sistema de ensino persiste.  

Por isso continuamos reivindicando, reafirmando a importância das cotas no 

processo compensatório para reduzir, em período menor, tal discrepância. Contudo, 

o caminho ainda é de resistir e insistir, pois existem movimentos que rechaçam a 

permanência das cotas, o que suscita falas depreciativas, desautorizando e 

deslegitimando uma conquista importantíssima do movimento negro e de outras 

aderências sociais. É preciso compreender que, enquanto as desigualdades 

estruturem a sociedade brasileira, a manutenção de medidas equânimes é 

fundamental. 
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Nesse cenário, diante da atual sociedade brasileira, representada pelos 

grupos hegemônicos – ao atribuir o déficit no processo de escolarização da 

população negra a uma suposta incapacidade desta e/ou, e também por meio das 

contínuas investidas para tentar desidratar as políticas de ação afirmativa pelo 

argumento de que estas são vetores de discriminação –, os movimentos sociais 

precisam cada vez mais de articulação e representatividade nos espaços de poder e 

de proposição de políticas públicas de equidade racial em todos os setores da 

sociedade.  

A esse respeito, o Projeto Atiba tem muito a dizer desse contínuo sistema 

despótico, que insiste em aviltar aqueles(as) que também são construtores da 

sociedade brasileira, mas são penalizados em oportunidades e iguais condições e 

direitos, o que demanda uma incessante luta por condições equânimes, por direito a 

uma vida cidadã. E isto só será possível se formos coautores do projeto político da 

sociedade. 

Sobre essa coautoria do projeto político da sociedade, corroboro o argumento 

de Jesus (2017), que nos adverte sobre o empoderamento que coloca os indivíduos 

e os respectivos grupos a serem representados no centro das discussões que 

definem o projeto político da sociedade e, por conseguinte, o projeto de educação, 

de cultura e de convívio social. Esse projeto se configura no terceiro elemento do 

tripé dessa mudança social pela via da educação: defendo intencionalidade, 

pregnância e projetos coletivo-articulados a partir do diálogo e da negociação entre 

as diferenças existentes e, efetivamente, representadas na sociedade. 

Desse modo, devemos estar prenhe de sentido e significado e de motivação, 

convocando a participação de todos(as), que, colaborativamente, devem se 

entrelaçar num projeto comum, na arqueologia comunicante, numa poiéses marcada 

pelos genuínos sentimentos de cada sujeito que participa do processo educativo, e 

que se emancipa emancipando o outro, com os outros, num flerte respeitoso de uma 

nova convivência social. Nesse viés, é interessante observar que o Projeto Atiba 

promoveu o empoderamento de jovens e adultos que sonhavam dar saltos 

qualitativos nas suas histórias de vida. Assim, para efetivar um caminho na busca 

pela educação institucional, sem negligenciar os saberes construídos e atualizados 

no cotidiano (SANTOS, 1998), dada a confluência desses conhecimentos, 

ratificamos que nenhum saber deve ser menosprezado pelo conhecimento que se 

tornou dominante.  
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Marcadamente, através das narrativas de participantes do Projeto Atiba, o 

conhecimento apresenta-se conceitualmente como multifacetado, pois é 

compreendido como instrumento de defesa, de construção e de reconhecimento de 

si, mas também é concebido como consciência, como dispositivo de emancipação e 

ascensão social. Portanto, apresenta-se como sinônimo de ensino e estudo, que 

assumem o papel de restituidores da humanidade do sujeito e promotores da 

inserção no mundo cidadão. Uma das colaboradoras desta pesquisa destaca o 

seguinte:  

 
Conhecimento é necessário, é uma coisa que ninguém te tira. Então 
nós, nós negros, temos que ter essa consciência, consciência de que 
cada vez mais você tem que se instruir e entender onde você esteve, 
onde você está e pra onde você vai. Mas, pra isso, você tem que ter 
o conhecimento, você tem que ter uma base pra poder se defender, 
porque o estudo hoje é necessário. Não é simplesmente você dizer: 
“Ah, eu sou negro. Ah, tá fazendo...” Não. Tem que saber se 
defender com base, nisso tudo. Então, pra isso você tem que estar 
realmente instruído, você tem que ter um conhecimento, e o 
conhecimento você vai ter a base do estudo. Então eu sinto que eu 
tenho essa preocupação com os meus ex-alunos de dança afro, de 
outras situações, que não parem de estudar, não. Sempre continuem 
a estudar, porque ser negro aqui é difícil, e você ser uma mulher, 
mulher negra, pior ainda. Então eu sempre incentivo, puxo a orelha 
mesmo, a base disso tudo é o ensino. [...] Então você tem que ter 
certo conhecimento pra você se defender realmente de acordo a sua 
situação e também poder defender o outro. Ajudar também a 
defender o outro nas questões racistas, nas questões 
preconceituosas. Porque as pessoas preconceituosas, elas estão 
veladas. Os racismos são velados, e as pessoas estão supostamente 
tendo certos cuidadinhos. Se você não estiver atento e se você não 
tiver um olhar, passa-se despercebido, né? (Carmem Lúcia das 
Virgens Silva, entrevista referência). 
 
 

Nesse excerto, constatamos que Carmem concebe conhecimento como um 

potencial instrumento de defesa no combate ao racismo contra negros e negras. 

Para ela, o conhecimento torna as pessoas mais atentas, estudar e construir 

conhecimentos são importantes para ler, interpretar e identificar posturas 

preconceituosas e o racismo velado nos atos e atitudes. Desse modo, o 

conhecimento aqui apresenta duas funções: interpretar/identificar o racismo nas 

entrelinhas, o racismo velado, e reagir, se contrapor. Ao considerar o conhecimento 

como instrumento, podemos interpretá-lo como um artefato de guerra: escudo e 

lança utilizados na luta diária contra o racismo.  
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Enquanto Carmem aborda o conhecimento como instrumento de defesa, 

Eduardo apresenta a concepção de conhecimento como ferramenta de 

emancipação: 

 
O conhecimento como ferramenta de emancipação pra você 
compreender sua própria etnia, seu próprio pertencimento étnico. Se 
você vai num viés muito do sistema, o sistema não quer que aquela 
população que é a maioria, em porcentagem, se compreenda negra. 
E se entenda como coletivo. Ele quer que a população se dissipe, 
crie ilhas entre a população. Então imagine aí 57% tendo a 
consciência de que é um grupo negro, preto, que é negros e pardos, 
ali unindo forças (Eduardo Miranda, entrevista referência). 
 

Pela perspectiva apresentada no excerto, a emancipação se dá à medida que 

possibilita a construção identitária pela compreensão e reconhecimento do 

pertencimento étnico. Logo, saber quem sou me emancipa como sujeito. Saber 

quem sou une forças. Aqui, vejo o mesmo propósito apresentado por Carmem: 

combater o racismo; quando o processo de conscientização ou o ato de tomar 

consciência, conforme sinaliza Carmem, se torna necessário. Portanto, tomar 

consciência de si exige a compreensão de que 

 
A conscientização não pode existir fora da “pr xis”, ou melhor, sem o 
ato ação – reflexão. [...] a conscientização é um compromisso 
histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na 
história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que 
fazem e refazem o mundo (FREIRE, 1979, p. 15). 
 

Destarte, construir ou tomar a consciência histórica do que é ser negra/negro 

numa sociedade racista implica compreender as estruturas e a dinâmica da 

sociedade e, sedimentado pela participação como sujeito histórico, refazer o projeto 

da sociedade em bases antirracistas. Acrescento ainda que 

 
A consciência de si, do homem, implica na consciência da realidade 
concreta em que se acha como ser histórico. O conhecimento da 
realidade é indispensável ao desenvolvimento da consciência de si e 
consequentemente ao aumento do conhecimento do mundo 
(RIBEIRO, 2016, p. 20).  
 

Essa consciência de si e do mundo é necessária para desvelar a realidade. E 

a práxis, que é transformação do mundo (FREIRE, 1987), se faz pela 

complementaridade entre reflexão e ação. Logo, no contexto tenso das reações 

étnico-raciais, do propósito da desconstrução das desigualdades raciais, a 
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consciência de si é condição sine qua non para atuar, refletir e promover a 

transformação da estrutura dessa realidade. 

Ainda na esteira das reflexões sobre concepções de conhecimento, Edson 

José Freitas Martins concebe o conhecimento como restituidor da humanidade dos 

afrodescendentes, pois acredita que o estudo escolarizado, o direito de “se formar”, 

faz desses indivíduos gente. Essa concepção fica mais evidente nesta afirmação: 

“Que hoje eu tenho conhecimento e vivo com eles há algum tempo, que são 

advogados, enfermeiros, pedagogos, infinitas profissões” (Edson José Freitas 

Martins, entrevista referência). Ou seja, o conhecimento adquirido com o estudo 

permite a inserção no mundo cidadão, caracterizado pelo convívio com profissionais 

cujo saber tem valor e prestígio social. Ao fazer referência ao sucesso profissional e 

falar entusiasticamente sobre a mudança de condição de aluno para diretor do 

Pomba de Malê, Edson considera o conhecimento como uma possibilidade de 

ascensão social: 

 
que todos nós que somos afrodescendentes, possamos nos formar, 
ser gente, criar nossos filhos, para poder ter sucesso profissional ou 
aqui no Brasil, ou fora, onde seja, mas tem que ter uma 
representatibilidade muito grande, negros, dentro do nosso país [...] 
muito, porque eu, nessa minha experiência na área de educação, eu 
passei, de aluno eu passei a ser diretor do Pomba de Malê, e 
participamos de diversos eventos, de diversas reuniões, diversos 
simpósios, seminário, congressos, formaturas, e levando o nome do 
projeto pra uma gama de gente muito grande. Que hoje eu tenho 
conhecimento e vivo com eles há algum tempo, que é advogados, 
enfermeiros, pedagogos, infinitas profissões, em decorrência do 
Projeto Atiba (Edson José Freitas Martins, entrevista referência). 
 

Tanto no discurso da aluna Carmem como no dos professores Eduardo e 

Edson, a palavra conhecimento apresenta-se polissêmica, contudo, penso não haver 

divergências, pois a multiplicidade das formas de entendê-lo e conceituá-lo demanda 

que falemos de conhecimentos que se constroem pelas experiências e concepções 

de mundo. Portanto, as concepções e os sentidos se complementam e se ampliam 

para constituí-lo simbólica e materialmente como instrumento de representatividade, 

empoderamento e emancipação no combate ao racismo e suas formas correlatas. 

Longe de ter a última palavra, o conhecimento é necessário, pois “é preciso 

ter uma base para se defender e a base é o ensino”, como enfatiza Carmem Lúcia 

das Virgens Silva. Essa assertiva ajuda a considerar, cada vez mais, o 

conhecimento como ferramenta que emancipa, quando visto criticamente e quando 
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abarca outras vertentes educacionais, (com)partilhando saberes, tanto os 

emergentes quanto os saberes historicamente consolidados. 

Esses conceitos e concepções sobre o conhecimento, constatadas nos 

excertos das entrevistas, e a convergência desses conceitos com o processo de 

combate ao racismo, põe em pauta a questão do impacto do Projeto Atiba na 

(re)construção da identidade racial de jovens e adultos egressos. Como destaca o 

professor Eduardo Miranda, o conhecimento contribui para que o sujeito 

compreenda sua própria etnia e seu próprio pertencimento étnico. 

Essa perspectiva remete, ainda, ao campo da (re)construção da identidade 

racial. Sobre essa questão, vale destacar que a identidade é definida historicamente, 

e não biologicamente a gosto de uma pseudociência (MUNANGA; GOMES, 2016). 

Debruçados sobre a construção identitária do Brasil, Munanga e Gomes (2016) 

ressaltam a complexidade que esse tema tem postulado, visto que a identidade 

engloba vários fatores, como o psicológico, o linguístico, o político, o ideológico e o 

racial, mas compreendendo, entretanto, a historicidade como cimento cultural. 

Outros aportes no campo da construção da identidade étnico-racial são 

apresentados no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Esse documento, ao transferir essa discussão 

para o campo da educação escolar como política curricular fundada em dimensões 

históricas, sociais e antropológica, oriunda da realidade brasileira, busca elaborar 

formas de combate ao racismo e às discriminações que atingem particularmente os 

negros.  

Nessa perspectiva, esse documento propõe que os docentes eduquem 

cidadãos que se orgulhem do seu pertencimento étnico-racial, respeitando sua 

inteireza. O que leva a estes questionamentos: como essa discussão, ou identidade, 

é concebida pela comunidade Rua Nova, pelos alunos e alunas do Atiba do Pomba 

de Malê? Como se solidifica a sua identidade étnico-racial, ou seriam identidades?  

Hall (2001, p. 34), ao discutir sobre o processo de construção de identidades 

na pós-modernidade, “concebe o sujeito pós-moderno, como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente”, e, nesse sentido, a “identidade torna-se 

uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 



99 
 

 
 

nos rodeiam.” Então, quem são esses sujeitos? Como pensam o papel do Projeto 

Atiba na formação identitária? 

 
O Projeto Atiba tem uma importância... Teve muita importância nesse 
sentido, falar sobre a identidade negra. Por quê? Já no início das 
nossas primeiras aulas, na aula inaugural, por assim dizer, nós 
fomos levados, de forma não insidiosa, mas conscientizar, se 
conscientizar da nossa... Do nosso... Quem somos, o negro na 
sociedade brasileira, e qual a situação atual, a questão mesmo de 
você se posicionar como o elemento negro na sociedade. Mas o 
Projeto Atiba vem trazer essa energia, que é a energia da 
consciência, formação cultural do pensamento do Brasil, em 
especial, o pensamento social brasileiro. Que aí eles trabalham muito 
com essa questão sociológica, quem é o negro na sociedade 
brasileira. E nos munindo de conhecimentos históricos, de grandes 
ícones na história, a exemplo de Zumbi e outros expoentes 
registrados na história, como esses guerreiros que lutaram para... 
Que é a emancipação da liberdade de pensamento, cultural. E o 
Projeto Atiba fez isso comigo. Hoje eu sou consciente da minha 
identidade como negro mesmo, participativo, e um cidadão capaz de 
criticar minhas ações e as ações externas [...] Quando se fala do 
afro, do elemento negro que sou, afro, elemento negro. Inclusive, eu 
sempre comentava com meus amigos: “Rapaz, eu queria ficar na 
África, eu sou de lá. Lá da África. Por que me tiraram do meu 
habitat?” Assim, do meu habitat natural e me trouxeram para outro 
lugar (Daniel, entrevista referência). 
 

Daniel, ao falar sobre o papel do Projeto Atiba para a sua formação identitária, 

em um discurso engajado, mostra preocupação com os impactos da diáspora e do 

espalhamento forçado de povos africanos para a formação e consciência do povo 

negro, aqui reinventado. A partir dessa reflexão, ele reafirma o seu sentimento de 

pertença a essas Áfricas que nos religam, estabelecendo a relação mítica, histórica 

e educacional entre África e Projeto Atiba. É tão marcante a sua fala sobre as 

contribuições do Projeto que parece versos de uma canção do exílio: “Conseguir 

enxergar o social, o afro, o elemento negro que sou. Eu queria ficar na África, eu sou 

de lá, me tiraram de lá, me trouxeram para outro lugar, me tiraram do meu habitat 

natural” (Daniel, entrevista referência). Além disso, a consciência de si reverbera 

uma África viva pelas marcas ancestrais. Destaca, ainda, a conscientização 

provocada pelas problematizações realizadas nas aulas e em outras atividades 

pedagógicas, e que o fizeram sujeito da práxis, pois a sua fala autentica a sua 

identidade étnico-racial: “Hoje eu sou consciente da minha identidade como negro 

mesmo, participativo, e um cidadão capaz de criticar minhas ações e as ações 

externas” (Daniel, entrevista referência). 
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Apresento, também, a narrativa de Carmen como referência para responder à 

indagação sobre a importância do Atiba na formação identitária: 

 
Eu já tinha esse reconhecimento como mulher negra, ser mulher 
negra, ter minha consciência. Participar do Projeto Atiba com a 
parceria Pomba de Malê me ajudou muito, veio somar mais ainda 
nessa trajetória da minha vida [...] o Projeto Atiba é extensão do 
Pomba de Malê, e o Pomba de Malê já vinha com essa proposta de 
trabalhar a questão racial, trabalhar realmente a negritude mesmo, 
de fato, na comunidade e com os alunos. 
[...] todo mundo ali sabendo que era um projeto de um bloco negro, 
de um bloco negro da comunidade negra, e que isso tinha que ser 
trabalhado. Então isso também ajudou a abrir muito a cabeça de 
alguns evangélicos, que também passaram por ali, de se entender 
também como negro também, dentro do processo do Projeto Atiba, 
parceria com Pomba de Malê (Carmem Lúcia das Virgens Silva, 
entrevista referência). 
 

Como base nesse excerto, observamos que Carmem se refere a sua 

construção identitária como mulher negra como uma experiência anterior a sua 

inserção no Atiba, enfatizando, assim, que o Afoxé Pomba de Malê já abordava as 

questões raciais junto aos alunos e à comunidade. Notamos, então, a partir desse 

dado, que não só o Atiba, como projeto de Extensão do Pomba de Malê, de caráter 

pedagógico, estava comprometido com a formação étnico-racial dos negros e 

negras, mas o próprio afoxé o fazia a partir de instrumentos e mediações diversas. 

Nesse contexto, podemos inferir que Carmem tenha construído esse 

reconhecimento de si como mulher negra pelo seu envolvimento com o Pomba de 

Malê, na condição de moradora da Rua Nova e de sua formação como professora 

de dança afro contemporânea.  

Outro ponto importante a destacar diz respeito ao de que as pessoas da 

comunidade e os alunos do Atiba estavam cientes dos objetivos desse Projeto 

quanto à formação identitária étnico-racial. Conforme sublinha Carmem, o enfoque 

do Pomba de Malê e do Atiba sobre a negritude e a questão racial “também ajudou a 

abrir muito a cabeça de alguns evangélicos, que também passaram por ali, de se 

entender também como negro” (Carmem Lúcia das Virgens Silva, entrevista 

referência). 

Dando continuidade às análises sobre os posicionamentos dos alunos e 

alunas egressos do Atiba quanto à contribuição deste para a afirmação da 

identidade negra, registro aqui o posicionamento de mais uma aluna:  
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Ajudou por causa do incentivo. Eu acho que o que for, independente 
da cor, é um incentivo. E eles é um tipo de pessoas que se você... 
Como é que fala? Se você der espaço, tudo é questão do espaço... 
Então, hoje, pra gente o que falta muito é espaço. Então se a gente 
tiver pessoas do nosso lado, que nos dê espaço, que nos leve a 
acreditar que a gente pode, que a gente consegue, o negro pode, 
sim, também entrar sim numa faculdade, exercer aquilo que ele 
sonha, aquilo que ele deseja, e pode alcançar sim o seu objetivo. 
Porque no Atiba eu alcancei o meu objetivo. Eu coloquei na minha 
cabeça que eu ia terminar o meu 2º grau e terminei, entendeu? por 
causa do incentivo (Regiane, entrevista referência). 
 

Quando questionada se o Atiba ajudou a trabalhar a sua consciência como 

mulher negra, observamos que Regiane optou por referir-se à ajuda enquanto 

incentivo para realizar os estudos: “Porque no Atiba eu alcancei o meu objetivo. Eu 

coloquei na minha cabeça que eu ia terminar o meu 2º grau e terminei, entendeu, 

por causa do incentivo” (Regiane, entrevista referência). Quando retoma o aspecto 

da cor e do pertencimento racial, ela fala dos negros não se reconhecendo como 

parte do nosso grupo, revelando um não pertencimento ao usar expressões como: 

“E eles é um tipo de pessoas”, “aquilo que ele sonha, aquilo que ele deseja”, “o 

negro pode, sim, também entrar sim numa faculdade” (Regiane, entrevista 

referência).  

Como a pergunta a ela dirigida foi enfática (O Projeto Atiba ajudou você a 

trabalhar sua consciência como mulher negra?), consideramos essas expressões 

como indícios de um não reconhecimento da sua identidade étnico-racial. Logo, 

compreendemos ter havido um distanciamento do questionamento. Esse fato 

acentua o amargo dissabor que o racismo nos impõe quando subtrai o direito do 

reconhecimento e do pertencimento racial, uma vez que nos deprecia, e muitos de 

nós tentam se defender dos estereótipos e dos estigmas pela negação. Sem 

dúvidas, o racismo que acomete a população negra é perverso. Não se reconhecer 

negra retira do sujeito o direito de pertença.  

Os desdobramentos do racismo em atos de negação de si reforçam o 

argumento de que é fundamental a ampliação do debate sobre os efeitos nefastos 

do racismo sobre os sujeitos desconstruídos. Negam-se e violentam-se pelo exílio 

da identidade racial, e, contraditoriamente, essa negação apresenta-se como ato de 

sobrevivência às feridas causadas pela inferiorização, pelo reforço à ideia da 

inaptidão acadêmica, pela destituição da humanidade, pelos atributos de feiura, de 

marginalidade e de incompetência. Portanto, não ser esse sujeito protagonista dos 
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discursos estigmatizado, constrói um falso refúgio e abre um abismo entre o sujeito 

e sua identidade à deriva. 

Assim, percebo, no espaço não formal, a importância de fomentar uma 

educação que esteja comprometida com os valores civilizatórios que comunguem a 

alteridade, a equidade e a diversidade para reparar as desigualdades raciais que 

impactam na forma de existir da população negra, como forma de avançarmos na 

equalização social e educativa. Pela densidade da luta contra o racismo e por seus 

efeitos colaterais, os movimentos sociais e as instituições não escolares devem 

continuar oferecendo à população negra um espaço de construção de pertencimento 

étnico-racial na contramão e desconstrução do racismo estrutural, promovendo 

mobilizações por mudanças na estrutura da sociedade e para implementação de 

políticas públicas voltadas à reparação e inclusão da população negra no mundo 

cidadão.  

Além disso, construir um profícuo diálogo com as instituições escolares será 

fundamental para o processo de reeducação das relações étnico-raciais e de 

mudanças nas políticas e diretrizes de organização da educação escolar. Nesse 

sentido, as ações político-educativas precisam ser referendadas no currículo 

enquanto artefato social que represente de forma equânime, mesmo que pareça 

utópico, os segmentos sociais. Essa transformação torna imperativo um currículo 

cuja narrativa inclua análises que contemplem discussões sobre etnia, raça, gênero, 

classe, desigualdade, relação de poder e desigualdades educacionais. 

Portanto, precisamos compreender as interfaces dessa problemática, abrir-

nos para a perspectiva da interseccionalidade, conceito cunhado pela ativista negra 

afro-americana Kimberlé Crenshaw, em meados dos anos de 1980, que recriou 

laços políticos e estratégias de sobrevivências dentro de uma epistemologia 

afrocentrada. Enfim, dialogar com as subjetividades e as intersubjetividades é um 

caminho fecundo, muito importante para articular saberes em prol da diversidade 

étnico- racial. 

A esse respeito, Tomaz Tadeu da Silva (2011) enfatiza que a diversidade é o 

resultado de um processo relacional-histórico e discursivo de construção da 

diferença. É através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os 

temas de raça e etnia ganham seu lugar na teoria curricular. Em geral, as narrativas 

nacionais confirmam o privilégio das identidades dominantes e tratam as identidades 

dominadas como exóticas ou folclóricas. Desconstruir essa mentalidade depreciativa 
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é o imperativo maior no processo de democratização das relações étnico-raciais, a 

fim de incorporar no currículo oficial vozes que são silenciadas, mas que exigem o 

direito de ter direito, o desejo ineliminável de deveres exequíveis numa sociedade 

equânime e justa. 

Desse modo, o currículo deve ser olhado como um sistema aberto, dialético e 

dialógico, que retém e que vaza, por mais que sua história demonstre o seu potente 

caráter conservador, como afirma Tomaz Tadeu da Silva (2011). Devemos pensar o 

currículo, segundo Roberto Sidnei Macedo (2002, p. 29), 

 
Muito menos como objeto estável e muito mais como sistema 
comunicante. Até porque o sistema opera através da dissipação, 
interação e feedback; nesse sentido, os objetivos do currículo não 
precisam ser nem exatos nem compulsivamente pré-estabelecidos, 
devem ser gerais e generativos, abrindo-se às interações e criações. 
 

Destarte, sendo o currículo um sistema aberto e comunicante, deve conectar-

se com os instituintes culturais, apropriar-se de outros movimentos sociais e 

multirreferencializar linguagens e textos heuristicamente enraizados pelos sujeitos 

aprendentes. Urge, uma vez mais, abrir fronteiras do conhecimento e deslegitimar, 

por fim, toda e qualquer lógica insular a gosto de um olhar vesgo monocular. As 

vidas humanas estão marcadas para aprender em seus diversos espaços, e cercear 

esse direito de Ser Mais, no dizer de Freire (2000), é subscrever as humanidades 

pensantes ao pensar limitante, negando a ampliação de outros saberes 

significativos. 

A história problematizadora debruça-se no tempo dialético e vê um passado 

muito presente em suas feições autoritárias, que desigualmente atravessa outros 

cenários da sociedade brasileira. Se lá atrás o acesso à educação formal era 

inexistente para os egressos do pós-abolição, só depois surgiu, paulatinamente, 

uma educação reprodutivista e utilitarista. Na verdade, alguns instrutores tinham a 

função de ensinar a contar e ler pequenas palavras para a movimentação do 

comércio interno. Era muito mais um adestramento do que um pensar abrangente de 

conhecimentos. 

Nesse viés, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (1999), 

criticamente, enfatiza que as estruturas oligárquicas perduram. Para ele, o invólucro 

é outro, mas o incipiente ideológico é o mesmo, uma vez que a ordem é de manter o 

status quo de uma elite usurpadora de direitos, que expropria a força de trabalho de 
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muitos em benefício de uma parcela sedenta das miserabilidades humanas. Assim, 

segundo ele, tanto as fontes quanto a própria historiografia falavam a linguagem do 

poder, e sempre imbuídas da ideologia dos interesses estabelecidos. 

Os grupos sociais, contrariamente aos ditames institucionalizados, numa luta 

que atravessa o tempo/espaço, se atualizam ao discernir sobre a criação e o uso 

efetivo de parâmetros ideológicos em contraposição àqueles que os relegavam a um 

lugar de subordinação e desigualdade. Caio Prado Júnior (2011), também, considera 

a questão das desigualdades sociais como fundamentalmente calcadas no processo 

de colonização, da mera exploração. Ele compreende que os resquícios do trabalho 

escravo são bastantes presentes no Brasil contemporâneo, bem como as 

representações depreciativas sobre a população negra, que, paradoxalmente, vive a 

miséria na abundância, aumentando os bolsões de pobreza.  

A partir de tais considerações, tendo a educação emancipatória insurgente 

como um dos efetivos parâmetros ideológicos de contraposição às estruturas sociais 

sedimentadas pelo racismo, dou seguimento às reflexões sobre as contribuições do 

Projeto Atiba para o processo de emancipação dos(as) alunos(as) pela apropriação 

do conhecimento formal. Refletimos, portanto, sobre as conquistas, as mudanças 

advindas da experiência formativa no Atiba sob a perspectiva e percepção dos 

sujeitos implicados no projeto. Temos como parâmetro de análise as narrativas de 

estudantes, professores, do coordenador do Projeto Atiba e dos diretores do Afoxé 

Pomba de Malê. 

Destarte, para fomentar esta discussão, partimos do seguinte 

questionamento: Quais são as contribuições do Projeto Atiba como experiência de 

vida de alunos, professores e coordenador do projeto e membros do Pomba de 

Malê? Vale explicar que incluímos “membros do Pomba de Malê” porque o Atiba é 

um projeto de extensão daquele. 

Para iniciarmos as reflexões sobre as contribuições do Projeto Atiba na 

trajetória de vida dos seus membros, apresento o excerto da entrevista realizada 

com Edson, que aborda sua experiência de estudante egresso do Atiba: 

 
O Projeto Atiba chegou na minha vida num momento muito 
importante. Porque eu estava com defasagem de educação, aí entrei 
no meado de 2003 e concluí, pude terminar o Ensino Fundamental, e 
logo em seguida, 2004, eu fiz o Ensino Médio. Concluí os meus 
estudos no final de 2004 e logo após, em 2005, eu fiz meu primeiro 
vestibular. E foi uma experiência magnifica, que tinha pessoas de 
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uma faixa etária igual a minha, e muitas vezes até maior, e foi uma 
experiência gratificante. Professores que eu tive contato diretamente 
com eles foram extremamente atenciosos, dedicados pelo projeto do 
Projeto Atiba, e foi, pra mim, muito bom. Muito bom [...] O Bairro da 
Rua Nova é um bairro extremamente cultural. Nós temos diversos 
artistas de renome nacional e internacional, e isso fez com que a 
parte da afrodescendência e da negritude juntasse a gente nesse 
projeto, e favoreceu a maioria dos que próprios foram, que nos 
procuraram pra fazer a formação (Edson José Freitas Martins, 
entrevista referência). 
 

Edson destaca que a sua experiência no Atiba significou uma vivência muito 

importante por oportunizar a retomada dos estudos, concluindo o ensino 

fundamental e médio, bem como em poder realizar o exame de vestibular. Daí 

podermos deduzir e compreender porque essa experiência foi “magnífica”, como 

enfatizado por ele, uma vez que o estudo é visto como oportunidade de inclusão e 

ascensão social. 

Edson também ressalta a importância dos movimentos e ações empreendidas 

tanto pelo Afoxé Pomba de Malê quanto pelo Projeto Atiba, pois ambos contribuíram 

para o processo formativo e identitário no Bairro da Rua Nova. Destaca também o 

potencial artístico-cultural do bairro, com diversos artistas de renome nacional e 

internacional, sendo que sua presença se tornou uma referência para os jovens e 

adultos negros, como podemos constatar pela ênfase dada à questão da 

afrodescendência, da negritude que se juntou ao Projeto e contribuiu para a 

formação da maioria que foi em busca da formação básica. 

Cabe, aqui, ressaltar a importância do Projeto Atiba na vida de Edson, que 

reconhece e enfatiza a estreita relação com as experiências que construiu com o 

Afoxé Pomba de Malê. Indissociavelmente, são dois movimentos que 

interconectados abarcam o processo identitário e a prática social, tudo entrelaçado 

no processo de aprendizagem. Esse aspecto da apreensão do conhecimento, 

partindo das experiências que antecipam o conhecimento sistematizado, faz com 

que esses sujeitos de conhecimentos ampliem e percebam a riqueza de lidar com 

outras formas de saber, de modo que “todos os conhecimentos sustentam práticas e 

constituem sujeitos” (SANTOS, 1998, p. 157-158).  

Dando continuidade às reflexões sobre as contribuições do Atiba, apresento a 

análise da estudante Carmem:  

 
O Projeto Atiba, na minha vida, tem muita importância, que foi onde 
eu voltei aos estudos e terminei pelo Projeto Atiba. Que aí eu 
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comecei a ingressar na faculdade, por mais que eu não tenha 
terminado, mas se eu consegui ingressar na faculdade, também, foi 
via Projeto Atiba. E como muitos outros amigos também que 
passaram por lá e que hoje estão em um caminho que, graças a 
Deus, tá em um caminho legal (Carmem Lúcia das Virgens Silva, 
entrevista referência). 
 

Ao falar do Atiba, Carmem ressalta a importância dele em sua trajetória, pois 

teve a oportunidade de retomar os estudos e alcançar o objetivo de concluir o ensino 

médio e ingressar no ensino superior. Ficam subentendidas, na narrativa, as 

dificuldades para a permanência no ensino superior. Nas entrelinhas da sua 

narrativa, revela que o desejo de fazer o curso superior se mantém vivo. Embora 

não tenha concluído a universidade, chama atenção para a importância do Projeto 

na vida de tantos outros amigos que dele participaram e chegaram à universidade. 

Quando Carmem diz que os amigos que passaram pelo Projeto seguiram “um 

bom caminho”, questionamo-nos se isso diz respeito a pessoas negras e residentes 

em bairros periféricos marginalizados. A narrativa de Carmem provoca reflexões 

sobre a estrutura social desigual, excludente e violenta com a população negra. 

Nesse contexto, estudar para a população negra representa a chance de ter acesso 

à cidadania. As desigualdades violentam os sonhos e os direitos e provocam a 

redução das perspectivas; se desencadeiam sentimentos de revolta, muitas vezes, 

conduzem os sujeitos a situações extremas.  

Outro estudante egresso do Atiba a compartilhar a sua experiência é Daniel, 

músico e estudante de Direito, que tem como marca de sua narrativa as simbologias 

da sua arte e a eloquência da sua área de formação: 

 
O Atiba, pra mim, é o meu microfone, o Atiba amplifica minha voz, o 
que estava aqui preso, essa vontade de querer ver. Sair da... Aí 
Platão fala do mito, o mito da caverna, sair de dentro dessa caverna 
pra poder ver. Então o Atiba, eu devo isso ao Projeto Atiba. É o meu 
processo de emancipação cultural. É claro que todos os dias nós 
estamos desenvolvendo, lendo, mas a emancipação cultural se 
inicia... A emancipação cultural, no caso, científica, conhecimento 
científico, literário, história, filosofia, foi o Projeto Atiba [...] O Projeto 
Atiba é um presente de Deus. Porque o Projeto Atiba, no gerúndio, 
está sendo, está transpondo essa barreira da desigualdade social. 
continua sendo esse arco, esse arco forte que lança as suas flechas, 
as suas flechas são lançadas. Eu sou uma dessas flechas que é o 
Atiba, esse arco forte que transpõe essa barreira. Então o Atiba é 
isso aí (Daniel, entrevista referência). 
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Para registrar a importância do Atiba, Daniel usa a simbologia do microfone e 

do mito da caverna. Ao falar do projeto como um microfone que amplifica a voz, ele 

remete à interpretação de que ele representa o conhecimento construído e 

apropriado que o fez sair da caverna. Assim, metaforicamente, o Atiba é o caminho 

trilhado para a saída da caverna. E, de posse do conhecimento formal, ele constrói a 

consciência de si, o que implica na sua emancipação cultural. Quero ressaltar que a 

metáfora do microfone representa o sujeito negro, que, antes invisibilizado e 

silenciado, autentica o seu lugar de fala pela conquista do conhecimento científico.  

Assim, fica evidente a influência do Projeto Atiba na vida de Daniel, como ele 

mesmo define: “É um presente de Deus.” Presente que faz a sua trajetória étnico-

racial tornar-se ainda mais resiliente, dado o quadro da sua história de vida. Seu 

posicionamento descortina outras possibilidades de avançar por via dos estudos: 

“Meu futuro é o estudo.” Esse é um diapasão comum na sua vida de produtor 

musical, mas que ganha outros sentidos e significados quando parte em busca de 

outros(as) irmãos(ãs) que desejem ir além das demarcações estruturais e sociais.  

Outra colaboradora desta pesquisa revela o seguinte: 

 
Pra mim foi uma oportunidade muito boa e única. Por quê? Porque 
além dos professores... Eles têm, como é que eu posso dizer? Eles 
têm um cuidado de ensinar. Eles têm muita paciência com a gente, 
eles são muito atenciosos [...] Como uma porta que se abre, como 
oportunidade. Pra mim é uma porta que se abre, tá entendendo? É o 
que eu acho... Se me botar pra falar várias vezes aqui, é o que eu 
vou dizer, o esforço dos professores. E essa é uma porta que jamais 
tem que ser fechada. Porque quando alguém de verdade quer... É 
que nem na nossa vida, tudo exige esforço. O senhor é um homem 
bastante conhecido, bastante culto. Mas se o senhor for observar ao 
longo da sua vida, o senhor não teve que se esforçar? O senhor não 
teve que se esforçar pra o senhor estar onde o senhor está hoje? É 
como eu vejo o Projeto Atiba. Se os professores continuarem a se 
esforçar e os alunos verem esse projeto como uma oportunidade, vai 
longe (Regiane, entrevista referência). 
 

Para Regiane, o Projeto é uma porta que abre oportunidades. Ela destaca a 

atitude dos professores de atenção, cuidado e paciência. E, ao dizer “O senhor não 

teve que se esforçar pra o senhor estar onde o senhor está hoje? É como eu vejo o 

Projeto Atiba” (Regiane, entrevista referência), reforça o nosso entendimento de que, 

traduzido pela postura dos professores, há uma demonstração de que o Atiba 

valoriza o esforço de quem deseja voltar a estudar. Outro aspecto que pontuar 

pontuar é que Regiane compreende que o esforço está além da dedicação somente 
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aos estudos. O esforço se dá em não desistir e, também, em encontrar a porta 

aberta para se chegar ao lugar desejado, como afirma Regiane – ao dizer “onde o 

senhor está hoje” – referindo-se a mim como alguém que estudou. 

Além dos estudantes egressos, ainda busquei compreender a importância do 

Atiba pela perspectiva de um dos professores, o atual diretor e ex-diretor do Afoxé 

Pomba de Malê. No excerto a seguir apresento a percepção do professor Eduardo 

Miranda sobre a questão em análise:  

 
o Pomba me movimentou a repensar meu corpo, a repensar quem 
eu sou, compromisso como cidadão, como professor e trazer aquele 
conhecimento adquirido nos dois anos de Pomba pra dentro da 
minha prática, na condição de formar outros professores [...]. 
Então quando eu penso que a experiência no Atiba foi rica pra mim 
também, e me vi como sujeito... Como é que eu posso falar? 
Incompleto, culturalmente. Que eu tinha uma formação de vida 
totalmente diferente daquelas pessoas. Como eu falei pra você, eu 
vinha de um contexto territorial socioeconômico que a educação é 
totalmente diferente. E eu fui seduzido à pesquisa do Afoxé Pomba 
de Malê, nunca consegui explicar porque eu cheguei até lá, mas eu 
cheguei no Pomba, e tô aqui com você hoje conversando. E o que 
me traz a sensação de que o Atiba me transformou foi o que eu vim 
fazer depois do Atiba, e a consciência e o compromisso acadêmico, 
pessoal e profissional (Eduardo Miranda, entrevista referência). 
 

O professor Eduardo contextualiza a sua fala a partir das provocações e 

reflexões que foi levado a fazer sobre o seu corpo, reconhecendo-se negro, sobre a 

consciência de si, e refletindo também sobre o seu compromisso como cidadão e 

como professor, a partir da experiência vivida no Pomba de Malê. De acordo com as 

proposições no excerto, a sua participação no afoxé e a sua trajetória educativa no 

Projeto Atiba contribuíram para ressignificar a sua prática docente no exercício da 

formação de educadores, por meio da discussão da Lei nº 10.639/2003. Desse 

modo, o Pomba de Malê e o Atiba colaboraram para sua implicação no campo da 

pesquisa científica, o que resultou na realização do mestrado, tendo o Afoxé Pomba 

de Malê como objeto de estudo.  

O professor ainda explicita durante a entrevista que, ao ser convidado para 

ser professor do Projeto Atiba, sentiu um pouco de medo e receio porque não tinha 

experiência na estrutura de CPA: “Para mim foi um grande desafio porque eu 

cheguei numa sala de aula em pleno domingo. E pessoas de idades diferenciadas 

ali na minha frente, nem todas eram moradoras da Rua Nova” (Eduardo Miranda, 

entrevista referência). Ao perceber a dificuldade do reconhecimento identitário e de 
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pertencimento dos alunos do Atiba com seu território, o fato de que 100% eram 

alunos negros, que foram obrigados a interromper os estudos para trabalhar e 

estavam retornando aos estudos através do Atiba depois de 10, 15 anos sem ir à 

escola, fez com que Eduardo concluísse: “Pronto, eu tô no lugar certo” (Eduardo 

Miranda, entrevista referência). 

Não tenho outra explicação, ao menos momentaneamente, a não ser que foi 

um chamado ancestral o que levou o professor Eduardo àquela comunidade para 

reconstituir-se como homem negro nas suas singularidades. No dizer poético de 

Jorge de Angélica, cantor e compositor do Afoxé Pomba de Malê: “O negro do 

Pomba quando sai da Rua Nova ele traz na cinta uma cobra coral.” Esses versos 

traduzem muito da luta cotidiana dos sujeitos negros que saem em busca de novos 

horizontes no campo da educação e do mundo do trabalho, e precisam driblar 

sinuosamente com seu corpo território as vicissitudes encontradas. 

Em consonância com algumas falas registradas nestas linhas, evidenciando a 

importância e validando as ações desenvolvidas pelo Projeto Atiba, José Ivonilton de 

Jesus – o Nilton Rasta, assim conhecido no universo artístico –, atual diretor do 

Pomba de Malê, ministra aula de percussão e empresta seu talento a vários artistas. 

Ao falar da importância do Projeto Atiba, ele ressalta o seguinte:  

 
É justamente um reconhecimento, é um resgate, principalmente da 
nossa própria cultura, pelo fato das pessoas que... A ideia do projeto 
é exatamente essa, a gente resgata as pessoas que deixaram de 
estudar, é assim, por força maior, por conta até da questão do dia a 
dia, da sobrevivência, do trabalho. A pessoa trabalha durante o dia 
todo quando é à noite geralmente não tem pique, não tem estrutura 
para ir à escola, às vezes começa e desiste, aí a gente estava 
fazendo em um dia neutro, que era no domingo pela manhã, 
justamente para isso, resgatar essas pessoas, os valores da 
comunidade, principalmente nosso povo negro que tem necessidade 
maior de estar nas escolas e de fazer um curso superior, então a 
proposta do Atiba inicialmente é justamente essa:  criar espaço 
(Nilton Rasta, entrevista referência). 
 

Diante do exposto, notamos, mais uma vez, uma alusão à intencionalidade do 

projeto: seus arranjos sociais para dirimir as dificuldades enfrentadas pelas pessoas 

que, envolvidas com suas atividades trabalhistas em muitos casos, ficam às vezes 

alijadas de permanecer e/ou dar continuidade aos estudos. Além disso, é possível 

inferir que, ao destacar que o povo negro deve estar na escola e na universidade e 

evidenciar a necessidade da criação de espaços que viabilizem essa formação, 
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Nilton Rasta dá a entender que, ao propor o projeto de extensão Atiba – de caráter 

cultural e pedagógico –, o Afoxé Pomba de Malê define aí a ampliação das políticas 

de ação afirmativa, que tiveram início com a criação do afoxé, para criar condições 

para a conclusão do ciclo básico da escolarização, ou seja, concluir o ensino 

fundamental e médio para vislumbrar o acesso à universidade.   

Nilton foi categórico ao afirmar que “nosso povo negro tem necessidade maior 

de estar nas escolas e de fazer um curso superior” (Nilton Rasta, entrevista 

referência). Compreendemos esse tom enfático quando, em outro momento da 

entrevista, ele faz referência à quantidade de pessoas precisando fazer um curso 

como o oferecido pelo Atiba:  

 
Interessante quando a gente começou a fazer esse trabalho, não 
tinha a noção do tanto de, da quantidade de pessoas que tinha essa 
necessidade de retornar às escolas, retornar ao ensino, de retornar 
seu conhecimento. Então a importância maior é resgatar esses 
jovens, que eles possam mais tarde concluir, ter um curso superior, 
como muitos concluíram e hoje têm uma profissão e já exercem, e ter 
um curso superior é muito interessante (Nilton Rasta, entrevista 
referência). 
 

Essas proposições corroboram os dados mencionados nesta pesquisa sobre 

o grande contingente de negros e negras que estão fora da escola e da 

universidade. O nosso desconhecimento sobre o expressivo quantitativo de jovens e 

adultos fora do processo educacional não tira, consequentemente, nossa 

corresponsabilidade de proporcionar um espaço de possibilidades de aprendizagem. 

Nilton, em sua narrativa, revela que alguns que passaram pelo Projeto concluíram o 

ensino superior, o que retroalimenta alinhar esta pesquisa à alternativa educacional 

que segue por caminhos difíceis às vezes por não ter subsídios necessários para 

continuar naquilo que se deseja: emancipar jovens e adultos no seu processo 

formativo. 

No que diz respeito à contribuição do Atiba para a construção da identidade 

pelo viés artístico-cultural, ele realça que 

 
O Projeto Atiba é força, resgate e luta de um povo que a gente sabe 
que necessita de muito mais, isso aí ainda é pequeno. Então o Atiba 
é isso, o Atiba é uma formação para que as pessoas realmente se 
reconheçam, se autorreconheçam como um povo de luta, um povo 
negro, um povo resistente. A partir do conhecimento, a partir da 
educação a gente consegue que as pessoas tenham uma visão 
diferente de quem ela é (Nilton Rasta, entrevista referência). 
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Ao suscitar a definição do que representa o Atiba, o faz usando palavras 

fortes que traduzem a histórica de luta do povo negro em busca de lugares menos 

tétricos, que se tornem fonte de inspiração e de saídas estruturais emergentes, para 

que, por fim, se consolidem numa geopolítica de sentidos prenhe de conhecimentos 

emancipatórios. Concluindo as reflexões feitas por Nilton Rasta, compreendemos 

que o Projeto Atiba e o Afoxé desenham seus fazeres artístico e educacional, ambos 

simbioticamente ligados, arrefecendo a violência que impera nas comunidades por 

uma série de problemas, assim como sensibilizando o despertar dos jovens 

principalmente em perspectivar suas vidas.  

Outro entrevistado, Raimundo Nunes, mais conhecido no meio artístico-

cultural como Nunes Natureza, dada a sua preocupação com o meio ambiente, tem 

uma trajetória muito importante no Afoxé Pomba de Malê. Ele foi presidente da 

agremiação no período de 1991 a 1993. Assim avalia a importância do Projeto Atiba: 

“Para mim é coisa assim, de grande valia para aquela comunidade de lá da Rua 

Nova, muitos que não puderam por qualquer razão [...] [dar] continuidade à questão 

do seu letramento, ou seja, não deu para dar continuidade ao ensino regular” 

(Raimundo Nunes, entrevista referência). 

Uma preocupação já vista aqui é a falta de oportunidade para alguns jovens e 

adultos que, por diversas razões, não puderam concluir o ensino regular no tempo 

preestabelecido. Desvelando um pouco a situação educacional da população 

afrodescendente no tocante ao ensino superior, sabemos que o percentual é menor 

nas instituições de ensino superior, levando em consideração o escore de afro-

brasileiros que são majoritários, ainda assim existem mecanismos que reforçam a 

fuga identitária do ser negro. Contudo, não podemos prescindir de ser mais na 

escala quantitativa, contribuindo efetivamente para a sonhada equidade etnorracial e 

socioeducacional.  

Ao refletir sobre esse percentual no ensino superior, Nunes Natureza atribui a 

responsabilidade à “sociedade excludente”. Ele enfatiza que os jovens e adultos que 

buscavam o Atiba, “muitas vezes, deixavam de estudar para trabalhar muito cedo, 

para ajudar suas famílias, para colocar o pão na mesa dos seus familiares” 

(Raimundo Nunes, entrevista referência). Diante dessa situação desigual, e tendo 

como um dos objetivos formar aprendentes para o enfrentamento da vida na 

sociedade racista, assim como aspirar outros estratos sociais e educativos, tal como 

o ensino superior, ele, em um tom mais enfático, considera o êxito do Projeto Atiba: 
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“É muito interessante, a nossa população! É preciso tá lá na academia para 

reivindicar seus direitos e até saber reivindicar seus direitos através do aprendizado 

acadêmico” (Raimundo Nunes, entrevista referência). 

Dessa forma, o que ele afirma é muito significativo, pois argumenta que nós 

afrodescendentes precisamos ainda mais estar nos espaços de poder, e de forma 

veemente enfatiza: “Os desescolarizados precisam se escolarizar!” (Raimundo 

Nunes, entrevista referência). Aqui, a escolarização é um importante instrumento 

para equalizar as disparidades sociais. Nesse momento, o conhecimento como 

ferramenta de emancipação supera os muros impostos que segregaram, aviltaram, 

destruíram as esperanças de tantas pessoas. Enfim, esses saberes, tanto os 

gestados na prática social, nas comunidades e afins, quanto aqueles produzidos nas 

academias, são necessários quando concebidos e colocados de maneira 

complementar e interativa. Portanto, a apropriação desses conhecimentos é de 

extrema importância para a contínua guerra do reconhecimento positivo, para que 

esses sujeitos tenham condições igualitárias de oportunidade para realizar as suas 

aspirações e adentrar os diversos espaços sociais com dignidade.  

Considerando as reflexões já apresentadas, sigo o curso desse rio com o 

objetivo de dar continuidade às análises acerca das contribuições do Projeto Atiba, 

com destaque para a emancipação e ascensão social de jovens e adultos, sob a 

perspectiva dos egressos, apresentada a partir de excertos das entrevistas 

realizadas com esses colaboradores. Mas, antes de iniciar a análise sobre a 

concepção dos egressos do Atiba acerca das contribuições dessa iniciativa para o 

seu processo emancipatório e para a criação de possibilidades de ascensão social, 

cabe uma reflexão sobre o porquê falar e problematizar sobre o significado de 

emancipação, e também acerca da sua importância e significado para o sujeito.  

Partindo do conceito de emancipação registrado nos dicionários, encontrei as 

seguintes definições: ação de ser ou de se tornar independente, livre; 

independência; movimento de libertação; alforria (MICHAELIS, 2020). Logo, esse 

conceito vinculado à independência e à liberdade aproxima-se muito dos objetivos 

da população negra ao longo da história, pois a luta dos negros e negras, dos 

movimentos sociais organizados e dos seus levantes, foi motivada pelo desejo de 

garantir a liberdade e a independência, como sinônimos de cidadania.  

No entanto, a liberdade só pode ser consolidada pelo acesso aos direitos em 

iguais condições, de poder usufruir das riquezas produzidas e dos serviços e 
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políticas de promoção à cidadania. Essa emancipação também precisa ser 

consumada no campo da construção da consciência de si, pois, numa sociedade 

que vilipendia a história, a cultura, a ancestralidade e o corpo negro, pesa sobre ela 

e tudo que a ela esteja vinculado a marca da exclusão. Torna-se, portanto, 

compulsório reagir a esse estado de coisas, que se chama racismo estrutural, e é 

feito cupim que vai roendo por dentro, e, muitas vezes, só é percebido quando o 

estrago é grande e não dá para esconder. Por isso, é mister a contraposição que se 

dá na organização da luta e na definição de estratégias e de instrumentos de 

resistência e superação.  

Paralela à conquista da cidadania, enfatizo que a gestão de si em corpo e ato, 

ou seja, trilhar o caminho da conscientização, tem maiúscula importância. Por isso é 

indispensável compreender que 

 
A conscientização é um processo histórico que se desenvolve pela 
tomada de consciência, possibilitando ao homem sua emancipação e 
integração ao mundo real. Ela tem como fundamento a ação-reflexão 
dos indivíduos e é um compromisso histórico-político-social através 
do qual as pessoas podem assumir o papel singular de ressignificar e 
reconstruir o mundo dentro de uma relação dialética e dialógica 
(RIBEIRO, 2016, p. 18). 
 

Refletindo e dialogando sobre o que Ribeiro apresenta, constatamos que a 

tomada de consciência de si assume papel preponderante no processo de 

emancipação. Em se tratando de negros e negras que vivem numa sociedade 

racista, o reconhecimento do seu pertencimento étnico-racial perpassa a 

reconstrução da autoestima e do diálogo com seus pares, como preparação para o 

encontro doloroso com o processo de tornar-se negro, reconhecer-se no sentimento 

de pertença, devido aos mecanismos de representação da imagem de si baseados 

em estereótipos e estigmas que forjam uma mentalidade de autorrejeição, que, por 

consequência, rejeitará o outro assemelhado.  

Em decorrência disso, a emancipação que queremos deve pôr o negro 

também no protagonismo da reconstrução do mundo pela construção de uma 

sociedade antirracista. Esse discurso balizado pela ação-reflexão atravessa o 

processo decolonial, sempre apontando a necessária tomada de consciência do que 

sou e do que pretendo ser. Afinal, o que nos leva a ser o que somos? Busco 

interrogar justamente para deslocarmos nossa postura subalternizada que custa 
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vidas e sonhos de tantas pessoas da nossa gente afrodiaspórica e dos povos 

indígenas. 

Nesse contexto, cabe-nos indagar: o Projeto Atiba tem contribuído, 

efetivamente, para o processo formativo de jovens e adultos como ferramenta de 

emancipação? Suscitou, nos sujeitos aprendentes, significados e sentidos para suas 

caminhadas, transformando-os, portanto, em artífices dos próprios passos, 

projetando-os para além de si mesmos? Esses questionamentos, em parte, foram 

respondidos nas páginas anteriores. 

Nas linhas que seguem, apresento as vozes de estudantes egressos sobre as 

contribuições do Atiba para a emancipação e ascensão social. Para Daniel, o Projeto  

 
Atiba representa o caminho da emancipação cultural [...]. Visto que o 
Estado, como a Constituição, prevê os direitos e garantias sociais, 
que está tipificado na Carta, mas na sua... Materialmente, na prática, 
eu sempre digo que essa bandeira, esse garçom, que é o Estado, 
não serve. Nem todos terão esse privilégio de ser servido pelo 
Estado. Então o Atiba, ele entrou justamente aí, pra poder fechar 
essa lacuna. Uma instituição sem fins lucrativos (Daniel, entrevista 
referência). 

 

No excerto, Daniel ressalta a importância do Atiba, referindo-se a ele como o 

caminho da emancipação cultural. Essa afirmação de Daniel representa, para nós, o 

caminho a guiar esta análise sobre a definição do termo emancipação. Como noção 

construída e conquistada, é o elemento substancial que fundamenta sua análise 

sobre o papel do Estado e o desrespeito à Constituição, uma vez que os direitos e 

garantias sociais são negligenciados. Ele desenha um Estado voltado aos 

privilégios, o que define a exclusão daqueles que não estão incluídos no rol dos 

privilegiados. Portanto, ressalta o Atiba como cumpridor do papel do Estado, 

suprindo uma lacuna por ele deixada.  

Assim, esse sujeito que tem consciência de si toma consciência do mundo 

onde está inserido e problematiza sobre as raízes das desigualdades que mantêm o 

negro em modo de exclusão pela ação negligente do Estado: 

 
me faz retroceder na história. Os eventos que surgiram na nossa 
história, que marcou realmente o período da escravidão, existem 
outros fatores também que estão suplementares a nossa grade 
didática, curricular, que é o que se deu com essa vinda dos 
africanos, e aí teve outros povos também, árabes, e sempre eu 
estudando, pesquisando, que príncipes africanos, pessoas da sua 
tribo vendiam para os europeus e chegaram aqui no Brasil. Pronto. 
Aí a história do negro no Brasil, é marcada por essa anomalia, ser 
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humano sendo tratado como animal, como se fosse animal irracional. 
E o processo de libertação, a Lei Áurea, que foi a última que nós 
temos na história, que se deu a libertação, entre aspas, dos 
escravos, mas o Estado ignorou esse povo. Não atendeu essas 
necessidades básicas que, primeiro lugar, a educação. A educação. 
O processo de ingresso na instituição pública, instituição cientifica, 
nas universidades, é um processo  doloroso pra essa gente que não 
tem uma base de estudo fundamental, de alfabetização, fundamental 
a sua formação. Desenvolver o pensamento crítico, desenvolver as 
ações internas e externas. Então se torna difícil o acesso nas 
instituições. A célebre que nós conhecemos no Direito, Ruy Barbosa, 
inclusive, que os desiguais devem ser tratados de forma desigual 
(Daniel, entrevista referência). 
 

A partir do excerto, percebemos a voz do sujeito a interrogar a historiografia 

oficial que perpassa a estrutura escravista de ranço ainda bastante impregnado nas 

mentalidades contemporâneas. Daniel faz uma imersão na história, ou, conforme 

suas palavras, uma retrospectiva na história. Para ele, é dentro desse olhar crítico 

que se percebe o quanto o Estado é autoritário, parcial e, essencialmente, 

contraditório. Uma questão visível é que ele não atende irrestritamente a todos(as), 

ficando no jogo cruzado em que uns são favorecidos em detrimento de muitos, que 

são, por sua vez, cerceados dos direitos elementares. Daniel faz questão, ainda, de 

citar uma famosa frase de Ruy Barbosa sobre equidade. 

Com base nos argumentos de Daniel, podemos inferir que, se historicamente 

a população negra foi preterida das condições de igual oportunidade e destituída da 

materialidade básica para sorver conhecimentos sistematizados, dentre outras 

necessidades preliminares no tocante ao viver bem e de forma digna, o caminho 

emancipacionista diuturnamente vem se construindo entre olhares de ontem, 

refletidos no hoje, sonhando com o amanhã.  

As afirmações contundentes que Daniel faz revelam o seu processo crítico 

reflexivo, em que percebe a si e aos outros dentro de um contexto de negação de 

direitos, pois o Estado “não atendeu essas necessidades básicas que, primeiro 

lugar, a educação” (Daniel, entrevista referência). Contudo, Daniel enumera outros 

importantes elementos de sua trajetória, por meio dos quais podemos compreender 

que as suas reflexões estão ancoradas num saber formal e nas suas experiências. 

Assim, ele reedita em sua memória a vida do negro no Brasil, no gueto:  

 
Até então, antes do Atiba, eu tinha parado na sétima série, devido... 
Seria importante explicar esse detalhe? A vida mesmo, né, do negro 
no Brasil e aqui no gueto, é aquela vida dolorosa, que você tem que 
sair logo cedinho pra trabalhar. Com 9 anos de idade eu comecei a 
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minha peleja, vendendo cocada, vinagre, no centro de abastecimento 
olhando carro, limpando carro. Eu lembro que eu fazia umas... 
Comprava umas batatinhas, fazia umas redinhas e ali... Aquela figura 
do menino de shorts, sem camisa e sem sandália. Então, foi 
doloroso, a infância. Não teve como a gente estudar. Na medida do 
possível, meu pai sempre estava ali nos orientando, graças a Deus 
eu sempre tive essa formação cristã. E o livro que meu pai me 
alfabetizou foi a Bíblia. Sempre digo: agradeço muito a meu pai 
(Daniel, entrevista referência). 
 

Isso demonstra que a sua realidade se assemelha a tantas outras vistas aqui, 

para as quais, apesar da legislação que determina a igualdade de direitos, estes 

nem sempre chegam. A história de Daniel não é exceção, infelizmente. Quando se 

trata de abordar a historiografia do povo negro, o acesso à educação e às condições 

de uma existência digna, a criança e o adolescente são “cuspidos”. A necessidade 

de sobreviver e de ter o pão na mesa empurra crianças e jovens negros para o 

mundo do trabalho informal na tenra idade, e, para muitos, a retomada dos estudos 

só acontece na fase adulta, ou, lamentavelmente, vão seguindo à vida “se virando”. 

Ademais, Daniel traça com muita clareza essa situação – de uma infância 

dolorosa – que passa de geração para geração, sem ter onde estudar. O seu pai, 

que também não concluiu os estudos, tornou-se seu professor, tendo como livro 

para aprender as primeiras letras a bíblia. Mas aquele menino de pés descalços, 

“vendendo cocada, vinagre, no Centro de Abastecimento de Feira de Santana, 

olhando carro, limpando carro” (Daniel, entrevista referência), faz ecoar a relevância 

do Projeto Atiba no processo de emancipação cultural, como constatado abaixo:  

 
Ampliou, ampliou. Um exemplo aqui, bem simples, A República, de 
Platão, que foi a primeira obra, inclusive, mas a professora, ela 
percebeu a minha aplicação, eu tinha... Ela me deu o livro de Dom 
Casmurro, eu terminei de ler, fiz um resumo da obra, ela gostou, e a 
obra que ela me indicou. “Você vai ler agora A República, de Platão.” 
Entendeu? Aí já, sim, começa realmente a ampliar o conhecimento, 
essa questão da história do pensamento ocidental, quem somos nós, 
pra me entender, até o processo de escravidão eu tinha que passar 
por isso. Entender a questão do metalismo, a questão da 
colonização, o capitalismo em ascensão, a revolução industrial. Que 
tudo isso fez com que o povo, o povo negro realmente ficasse aí à 
mercê de uma luz, essa luz da emancipação cultural, que eu já me 
refiro aí ao Atiba. O Atiba foi ele que me deu esse suporte pra eu 
entender a história, desde as primeiras linhas, desde a história da 
Grécia Antiga foi o Atiba. Eu aprendi com o Atiba, eu não sabia nada 
disso [...] Então o Atiba, eu devo isso ao Projeto Atiba. É o meu 
processo de emancipação cultural. É claro que todos os dias nós 
estamos desenvolvendo, lendo, mas a emancipação cultural se 
inicia... A emancipação cultural, no caso, científica, conhecimento 
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científico, literário, história, filosofia, foi o Projeto Atiba (Daniel, 
entrevista referência). 
 

A narrativa de Daniel contém as marcas de quem se apropriou de si e do 

conhecimento formal para analisar os processos históricos, culturais e econômicos 

que forjaram a exclusão do povo negro, bem como os levantes e as insurgências 

desse povo contra essa ordem, a exemplo do que se materializa nas ações do Atiba, 

que é ratificado pelo discurso desse aluno egresso: “o povo negro realmente ficasse 

aí à mercê de uma luz, essa luz da emancipação cultural, que eu já me refiro aí ao 

Atiba” (Daniel, entrevista referência). 

Além do olhar sobre o Atiba como vetor de emancipação cultural, Daniel ainda 

considera sua importância no que diz respeito à oportunidade de voltar a estudar 

para construir o futuro: 

 
Como eu já disse, o Projeto Atiba é esse arco forte. O Projeto Atiba é 
uma oportunidade que toda essa gente tem pra se emancipar 
culturalmente. O Projeto Atiba, ele vem com essa força como quem 
diz... Como se fosse uma mãe, né, também. Eu falei do filho que pe... 
Como se fosse uma mãe que diz: “Eu estou aqui, meus filhos. Não 
estão sozinhos. Venham que eu irei abraça-los.” “O que vocês estão 
precisando?” Essa é a voz do Projeto Atiba, pra que ninguém, no 
futuro, venha reclamar. É uma oportunidade que existe no nosso 
Bairro Rua Nova, em especial, para quem quer, para esses 
guerreiros [...] Porque o estudo realmente exige da gente um preço. 
Até se tornar algo... Como diz, é doloroso. O estudo, ele é 
doloroso, mas é doloroso a partir do pensamento tosco, porque 
pra mim hoje se tornou realmente o meu futuro, a qualidade de 
vida tanto desejada. Porque através do Atiba, como a pergunta foi 
direcionada ao povo aqui da nossa comunidade, o Atiba é a mãe que 
abraça os seus filhos e diz: “Meu filho, o que você quer ser da vida? 
Você só não pode ser Deus, mas o que você quiser eu estou aqui 
pra te dar esse suporte.” É isso aí (Daniel, entrevista referência, 
grifos meus). 
 

O presente excerto e os demais apresentados nos respondem à pergunta 

sobre as contribuições do Atiba para a emancipação cultural e ascensão social, sob 

a perspectiva de Daniel, pois ao dizer “porque pra mim hoje se tornou realmente o 

meu futuro, a qualidade de vida tanto desejada, refere-se ao fato de ter conquistado 

o direito de concluir o ensino fundamental e médio no Atiba e se tornar estudante de 

Direito, o primeiro da sua família a fazer um curso superior. 

Além de Daniel, a aluna egressa Regiane, que concluiu o ensino médio no 

Projeto Atiba, também avalia a relevância dessa iniciativa para seu processo de 

aprendizagem: 
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Eu sou... Falo muito. Eles são muito atenciosos com a gente, e pra 
mim foi uma... Como é que eu posso dizer pro senhor? Foi uma 
importância muito grande. Pra mim foi importante porque o que eu 
não aprendi à noite, eu aprendi aí com eles no domingo, de dia. E 
toda dificuldade que eu tinha, porque tenho muita dificuldade em 
questões de química, física. O professor que nos ensinou foi muito 
paciente conosco [...] Ele teve muita paciência com a gente. Então o 
que eu achei interessante, com os professores, a atenção, a 
disponibilidade de estar num domingo ajudando a gente, 
incentivando a gente a não parar, a se esforçar. Porque a gente fazia 
aqui, estudava aqui, ia pro Agostinho fazer a prova. Então pra mim 
foi de uma importância muito grande. Eu gostei muito. [...] Porque eu 
sempre estudei [...] teve um momento que eu tive que trabalhar. E à 
noite eu não aprendi nada, porque o ensino à noite eu acho bem 
diferente do que é. Porque eu já estudei os 3 turnos, pela manhã, 
pela tarde e pela noite. Então você pega o ensino pela manhã, bom, 
e pela tarde, quando você vai ver de noite é só o básico. É o básico 
do básico. Então você não consegue assimilar que você quer 
aprender (Regiane, entrevista referência). 
 

Regiane considera o Atiba como parte muito importante de sua trajetória, uma 

vez que a estrutura do Projeto contribuiu para a sua aprendizagem, com aulas 

ministradas no turno diurno, ainda que essas atividades tenham ocorrido aos 

domingos. Destaca também a atenção e a preocupação dos docentes em assegurar 

a aprendizagem e o incentivo para que os alunos continuassem. Aqui, pela narrativa 

da aluna, os docentes desempenhavam um papel muito relevante no sentido de 

também incentivar os alunos a continuarem os estudos.  

Esse é um aspecto muito significativo, haja vista que alunos que têm uma 

trajetória de longo afastamento dos estudos e que dividem seu tempo entre o 

trabalho e o estudo realizado à noite já chegam à sala de aula cansados e 

desmotivados. Muitas vezes a educação de jovens e adultos apresenta problemas 

quanto à sua estrutura, comprometimento da frequência pela falta de segurança 

para transitar à noite e qualidade do ensino. Como observa Regiane: “É o básico do 

básico” (Regiane, entrevista referência). 

Vale enfatizar que estar disponível aos domingos para estudar requer muito 

mais que o desejo e o esforço, demanda muita determinação para avançar e reduzir 

o hiato educacional de tantos jovens e adultos que, por questões tantas, estão fora 

do ensino regular. Devemos pensar o esforço para além da meritocracia que é 

utilizada como argumento para justificar a segregação nos espaços sociais e 

educacionais, que atende sempre a uma minoria, em tese, portadora das condições 

estruturais e objetivas para ocupar tais espaços. 
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A narrativa de Regiane revela o seu olhar sobre o ensino noturno, cujo público 

é constituído por jovens e adultos, majoritariamente, negros que interromperam os 

estudos para trabalhar, e voltam pelo sonho de concluir os estudos para alcançar o 

conhecimento formal; também com a perspectiva de ter uma vida melhor, ou 

retornam pelas pressões para não perder o emprego. Então, por qual motivo 

Regiane voltou a estudar?  

 
você só consegue... Você só tem um... Como é que fala? Um 
respaldo pra você falar daquilo que você conhece. Se você não tiver 
conhecimento, se você não tiver introdução, como é que você vai 
falar daquilo que você não conhece, daquilo que você nunca viu? Se 
o senhor me perguntar aqui algumas coisas, eu só vou poder dizer 
pro senhor aquilo que eu sei. Eu posso dizer do projeto tanto externo 
como interno, porque eu conheço os dois lados. Eu interagi com os 
professores, eu conheci os professores. É por isso que eu tô falando 
do Projeto Atiba, porque eu conheci. Porque o conhecimento [...] 
Emancipa (Regiane, entrevista referência). 
 

Por meio de sua narrativa, constatamos que Regiane concebe o estudo como 

uma possibilidade de construção do conhecimento. Segundo ela, o conhecimento 

possibilita o conhecer e respalda a fala. Ela constrói esse discurso também para 

dizer que o trabalho realizado pelo Atiba emancipa, e a sua afirmativa tem respaldo 

porque o conhece externa e internamente. Voltar a estudar serve tanto ao propósito 

de apropriar-se do conhecimento formal para respaldar o seu discurso sobre as 

coisas e também sobre a importância do Atiba no seu processo de emancipação, 

como dispositivo de ascensão social. Isso pode ser percebido na sua afirmativa de 

que o “saber coloca a gente pra frente” (Regiane, entrevista referência), mas 

também na ênfase sobre o seu desejo de chegar à universidade para fazer o curso 

de Serviço Social, pois se reconhece com aptidão para ser Assistente Social. Além 

disso, o conhecimento é fundamental para garantir o êxito de quem deseja seguir 

essa profissão, pois “quando a gente trata as pessoas bem, quando a gente trata as 

pessoas assim, com amor, com conhecimento, elas voltam” (Daniel, entrevista 

referência). 

 
Por isso que é bom a gente conhecer. [...] Na verdade, um saber 
coloca a gente pra frente. É por isso que a gente tem que sentar, ter 
que aprender. Eu, professor, digo pro senhor, todas às vezes eu falo 
que eu queria muito fazer Assistente Social, porque é uma coisa que 
eu gosto. Eu ainda tô definindo, mas se o senhor perceber, que eu 
falo muito. Então eu gosto, eu gosto de conversar, eu gosto de 
interagir. Até mesmo na clínica lá, a gente pode observar que quando 
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a gente trata as pessoas bem, quando a gente trata as pessoas 
assim, com amor, com conhecimento, elas voltam (Regiane, 
entrevista referência). 
 

Entretanto, esse desejo de se tornar Assistente Social esbarra nas condições 

materiais, que a obrigam a abdicar de fazer universidade porque precisa trabalhar 

para manter a sobrevivência: 

 
Como eu tô falando pro senhor, eu tenho vontade de fazer Assistente 
Social. Só que a condição, no momento, ou a gente faz ou ajuda a 
gente dentro de casa (Regiane, entrevista referência). 
 

Acreditando sempre no esforço que cada um(a) deve ter para suplantar as 

vicissitudes da vida é que Regiane não cansa de reafirmar que vai fazer o curso 

superior em Assistência Social. Cabe, aqui, uma ressalva: acreditar que tudo só 

depende de esforço do sujeito deixa explícita a ideia de que a falta de esforço é a 

única responsável pelas dificuldades enfrentadas. Porém Regiane, em seu discurso, 

entende que a conquista daquilo que se deseja, nesse caso estudar e construir 

conhecimento, depende de esforço pessoal e das oportunidades. Ela enxerga no 

Atiba a oportunidade para ter acesso aos estudos formais dentro de uma instituição 

(não) formal. 

Não há o que refutar. Devemos, sim, considerar os estudos como via de 

ascensão social. A possibilidade de crescimento pessoal, realmente, é menor 

quando estamos fora dos conhecimentos formalizados pelos estudos institucionais. 

Em se tratando de famílias não abastadas do ponto de vista econômico, não ter 

essa ferramenta – o estudo formal – pode ser um detonador de menor probabilidade 

financeira. Consequentemente, os aspectos político e cultural podem também ser 

subjugados como inferiorizantes, ainda que sejam questionáveis, pois as 

abordagens político-culturais são constituídas sob o prisma antropológico dos 

grupos/povos pertencentes. Assim, enfatizando a ideia dos estudos como projeto de 

vida é que Regiane aposta nessa possibilidade de crescer. E o projeto Atiba 

contribuiu para aguçar esse desejo de ser Assistente Social, reafirmando mais uma 

vez, o direito de lutar e o dever de ser sendo na busca equânime por oportunidades. 

As sementes emancipacionistas estão, portanto, plantadas no chão árido das 

desigualdades sociais e educacionais, cabe a nós entrincheirarmos as armas e 

defendermos justiça e igualdade de oportunidade. O fato de que devemos reivindicar 

a igualdade de direitos para todos(as), individual ou coletivamente, perpassa o 
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respeito incondicional, assim como pelo processo identitário dos afrodescendentes. 

Portanto, é mais do que necessário abarcar a singularidade e a diversidade desses 

sujeitos de conhecimentos vilipendiados, suscitando a demanda equitativa no 

contexto de uma sociedade que pretende ser exequivelmente democrática nas suas 

ações mais elementares e na complexidade estrutural e estruturante, porém só é 

possível desmanchar os diques dos impedimentos do necropoder e da estrutura 

desigual na incansável consciência de sua historicização. 

Nesse ambiente de incerteza quanto à emancipação, muito ainda precisa ser 

feito para vislumbrarmos um processo socioeducativo mais amplo que contemple a 

todos(as), principalmente no que concerne à revisão histórica dos grupos 

marginalizados. É preciso, assim, construir um novo tempo, um novo campo 

semântico, em que as implicações etnocurriculares sejam abertas, inclusivas e 

dialógicas, de modo a, efetivamente, lançar luzes no acinzentado mundo-sistema 

colonial e educacional que segrega aqueles(as) que mais trabalharam e trabalham 

na construção deste país (in)concluso. 

Nesse cenário reverberam vozes pretas, ecoando que a histórica luta do povo 

negro em busca de lugares menos tétricos é fonte de inspiração para a construção 

de saídas estruturais emergentes que consolidem uma geopolítica de sentidos 

prenhe de conhecimentos emancipatórios. Nesse contexto, o Projeto Atiba e o 

Afoxé, na contramão do não-lugar e da exclusão, traçam seus fazeres artísticos e 

educacionais, ambos simbioticamente ligados, arrefecendo a violência que impera 

nas comunidades por uma série de problemas, assim como sensibilizando o 

despertar dos jovens, principalmente no intuito de perspectivar suas vidas, 

acreditando que é possível transpor realidades cruéis por via da educação, bem 

como abrir caminhos para revitalizar o Projeto Atiba.  

 

4.2.1 Projeto Atiba: dificuldades e esperança para continuar 

 

O Projeto Atiba, que principiou os seus passos em 2003, em 2016 precisou 

recolher o seu estandarte, arrumar as gavetas e fechar as portas, que desde a sua 

fundação estiveram abertas para acolher os inúmeros sonhadores das letras e das 

leituras. Esses sonhadores do conhecimento como lente de aumento, nas ladeiras 

das desigualdades raciais e sociais, precisaram deixar os estudos porque o peso do 

fardo da opressão, das injustiças, do racismo e do trabalho de sol a sol os expulsou 
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do seu embornal. Assim seguiram viagem, uma longa viagem: de 10, 15 anos 

percorrendo caminhos e terrenos íngremes, mas da memória o sonho de estudar 

não se apagou. E o Atiba, de portas abertas, foi o convite para colocar o sonho no 

embornal e voltar a estudar.  

Nos seus 12 anos em atividade, o Projeto funcionou na sede do Colégio 

Ernestina Carneiro, aos domingos, oferecendo curso preparatório para o exame 

supletivo (CPA) para conclusão do ensino fundamental e médio. Essa atividade foi 

desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação e o Colégio Agostinho 

Frões da Mota. Os professores e professoras, chamados de mediadores de ensino, 

ministravam aulas de forma colaborativa, ou seja, não recebiam qualquer tipo de 

remuneração, pois estavam implicados na luta pela equidade racial. Nesse contexto, 

a participação no Atiba estava embasada numa postura política antirracista. Eram 

ministradas aulas nas diversas áreas do saber: História, Geografia, Física, Química, 

Biologia, Português e Matemática, com carga horária de 40h. Ao concluir a carga 

horária do curso, os alunos e alunas realizavam o exame supletivo no Colégio 

Agostinho Frões da Mota.  

Ao longo do período de funcionamento, o Atiba matriculou 130 alunos(as) por 

ano, compreendendo ensino fundamental e médio. Desse quantitativo de alunos(as) 

matriculados(as), alguns(mas) desistiram. Mas, segundo dirigentes do Atiba e do 

Pomba de Malê, desse quantitativo, até meados de 2020, há registro de 20 

alunos(as) que concluíram o ensino superior, em diversas áreas/cursos, como 

Licenciaturas, Direito, Enfermagem, Odontologia, Assistência Social, Filosofia e 

Teologia, por exemplo. Há informação de que outros alunos ingressaram na 

universidade e estão com a formação em curso.  

De acordo com informações do coordenador do Projeto, Manoel de Aquino, 

as atividades do Atiba foram suspensas por causa de alguns fatores, como, por 

exemplo, o processo de informatização da CPA, o que impossibilitou a continuidade 

do trabalho, já que muitos não tinham acesso aos meios tecnológicos (computador, 

domínio da linguagem da computação e outros conhecimentos na área). O 

coordenador ainda informou que, mesmo indo a Salvador, não conseguiu solucionar 

o problema. Outro fator que contribuiu para a suspensão das atividades foi o 

falecimento de patrocinador que fornecia o material didático para os estudantes.  
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Contudo, a suspensão das atividades do Atiba é vista como temporária pelo 

coordenador. Ele enfatiza que as atividades precisam ser retomadas, principalmente 

pelas ameaças advindas das mudanças implementadas no Brasil:  

 
Com certeza. Esse pessoal precisa muito, principalmente agora, 
2020, com essas mudanças sociais que o Brasil tá passando, e 
sempre o povo negro e os mais pobres estão sendo jogados pra trás. 
Então a gente precisa fortalecer, conversar e se organizar pra poder 
a gente enfrentar essas dificuldades que estão vindo por aí (Manoel 
de Aquino, entrevista referência). 
 

Aqui, destaco um dos comentários de Edson, membro ex-diretor do Pomba de 

Malê e egresso do Atiba, sobre a preocupação do movimento: 

 
A instituição, a Associação Cultural Movimento Negro Afoxé Pomba 
de Malê se preocupa muito com a educação, sempre se preocupou, 
e nós gostaríamos de ter mais apoio das grandes cabeças pensantes 
da educação do nosso país, para ver... Essas comunidades precisam 
de alguma entidade que forneça e dê esse subsídio a todas aquelas 
pessoas que estão necessitando atualmente (Edson José Freitas 
Martins, entrevista referência). 
 

Em síntese, a narrativa de Edson explicita a preocupação do movimento com 

a educação da população negra e evidencia as dificuldades para o prosseguimento 

aos projetos e atividades pela ausência de apoio e patrocínio. Enfrentar dificuldades 

tem sido uma luta hercúlea dos movimentos sociais, entretanto o desejo e a 

esperança são o oxigênio que impulsiona a luta. 
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(IN)CONCLUSÕES 

 

Observando os dados revelados pelas lutas e articulações dos movimentos 

sociais ao longo da história, e aqueles encontrados nas diversas narrativas de 

estudantes, professores, coordenadores do Projeto Atiba, diretor e ex-diretores do 

Afoxé Pomba de Malê, entendo que os Movimentos Sociais Negros têm sido de 

fulcral importância no processo de construção e proposição de políticas 

compensatórias para a população afrodescendente. Como destaquei ao longo desta 

dissertação, o acesso efetivo à educação é um instrumento indispensável para o 

processo de cidadania da população negra, fundada pelo princípio antirracista. E 

isso representa um longo caminho a ser percorrido para equalizar as discrepâncias e 

desigualdades que perpassam todas as esferas da sociedade brasileira. 

Aqui, no campo da análise dos dados revelados pelas fontes, evidencio, no 

conjunto das ações dos movimentos sociais, o Projeto Atiba, que fomentou/fomenta 

ideias emancipatórias para àqueles(as) que não tiveram a possibilidade do acesso 

ao espaço escolar no tempo-espaço dos seus direitos e das suas pretensões 

educativas. Mas muitos não perderam o élan de seguir em busca de outros 

horizontes para alcançar o direito de estudar, buscando os caminhos e as 

alternativas para concluir o ensino fundamental e médio, constatando que trilhar o 

caminho da universidade não é só uma questão de querer.  

Voltar a estudar depois de estar muito tempo longe da escola depende de 

inúmeros aspectos, como, por exemplo: acreditar que na própria capacidade de 

aprender, indo de encontro ao discurso racista que o põe como intelectualmente 

incapaz, acreditando que não é tarde para conquistar esse direito; antes de pensar 

que abandonou os estudos, compreender que foi o Estado quem o abandonou à 

própria sorte numa sociedade sedimentada pela desigualdade; ter resistência para, 

depois de uma jornada de trabalho de 8 a 10 horas, completar a jornada na sala de 

aula; enfrentar a violência espalhada pela cidade; entender que voltar a estudar 

deve fazer sentido para a vida e para o trabalho que realiza.  

Esses sujeitos encarnados no seu tempo/espaço respondem à indagação de 

ser sendo com as marcas da diáspora, da pertença ancestral, da realidade vivida, 

dos conflitos entre a identidade e a busca pelo reconhecimento da negritude, 

historicamente negadas. Os mesmos sujeitos que formam o povo preto desse lugar 

vão se reconstruindo entre o desejo de gestar sua emancipação através da 
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apropriação do saber formal e do enfretamento às dificuldades/obstáculos erguidos 

pelo racismo estrutural que estanca, sobremaneira, muitas nascentes de cidadania.   

Ademais, sublinho que nesse contexto o olhar do Projeto Atiba foi/é bastante 

significativo ao identificar a necessidade daqueles que desejavam e precisavam 

concluir a educação básica, fomentando o sonho de fazer universidade e, a partir de 

tal constatação, gerando uma rede colaborativa para criar cursos de preparação 

para o exame supletivo, que era o meio mais viável para que jovens e adultos 

negros alcançassem o objetivo de concluir o ensino fundamental e/ou ensino médio.  

Vale ressaltar que esse Projeto desenvolveu as suas atividades enfrentando 

dificuldades para gestar uma proposta educacional sem condições estruturais 

sólidas, a saber: depender do trabalho voluntário de professores e professoras das 

diversas áreas do conhecimento para contemplar o currículo oficial e de educadores 

sociais em outras áreas da formação do sujeito; não ter uma sede própria; ver 

interrompido o apoio no fornecimento do material didático, em virtude do falecimento 

do patrocinador; encontrar dificuldade em localizar outra pessoa jurídica ou mesmo 

física para manter esse apoio; lidar com a falta de equipamento e suporte de 

tecnologias digitais para acompanhar as mudanças efetuadas pela CPA, ao 

informatizar o processo. Esses dois últimos fatores foram determinantes para a 

suspensão das atividades do projeto em 2016. 

É preciso enfatizar que, mesmo em condições adversas, o Atiba manteve sua 

atividade principal – o curso preparatório para o exame supletivo da CPA – graças 

ao compromisso com a luta antirracista de professoras e professores que 

disponibilizaram o seu tempo, que seria de repouso, para ministrar aulas aos 

domingos. Desse modo, até o último ano de pleno exercício das atividades, o 

propósito de contribuir para que jovens e adultos negros concluíssem a educação 

básica, com vistas à progressiva escolarização, se manteve. O entendimento de que 

o acesso à educação formal reduziria as desigualdades sociais pela possibilidade de 

ascensão social e de combate ao racismo foi o grande pilar para efetivar o propósito 

do Afoxé Pomba de Malê, através da intervenção pedagógica do Atiba. 

Não obstante, os dados revelados ao longo desta dissertação representou um 

aceno de luz que se fez sentir nos participantes do Atiba, em face às dificuldades 

estruturais e educacionais historicamente perpetradas ao segmento 

afrodescendente. Sua perspicácia e resiliência, sobretudo no redesenho do 

(co)existir com outros(as) pares em situação de dificuldade/vulnerabilidade social, 
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foram importantes insumos para transgredir as atuais delimitantes barreiras 

socioeducativas. Levando em consideração que muitos(as) não tinham condição de 

ajudar na compra do material didático, e de suprir outras necessidades, ainda assim, 

com a força motriz dos integrantes, aqui cito os mediadores da educação e o 

pessoal de apoio, junto com o dirigente do Atiba, sempre persistiram na busca pelo 

suporte necessário para não obliterar sonhos. 

Pelas narrativas de estudantes egressos, bem como o coordenador do 

Projeto e os diretores do Pomba de Malê, constatamos que esse movimento 

socioeducativo muito ajudou no que concerne à agregação de diversos sujeitos 

históricos que, apartados de condições estruturais, ficaram alijados do processo 

educacional. Por isso, é através do caráter emancipatório da Educação que muitos 

dos movimentos sociais buscam dar respostas às fragilidades nos diversos campos 

sociais pela garantia do acesso à escolarização desses sujeitos excluídos. Nesse 

ínterim, a educação na perspectiva emancipatória é um dos dispositivos necessários 

ao alcance de direitos sociais fundamentais para que possamos usufruir de uma vida 

cidadã.  

Pelo destaque dado à educação como dispositivo de emancipação, acredito 

que, sublinhadas todas as dificuldades, o Projeto Atiba contribuiu efetivamente para 

o processo formativo de jovens e adultos, atuando como ferramenta de 

emancipação. Ainda que o emancipar-se perpasse a subjetividade e os aspectos 

intrapsíquicos, é notório como esse Projeto suscitou nos sujeitos aprendentes 

significados e sentidos para suas caminhadas, transformando-os, portanto, em 

artífice dos próprios passos e projetando-os para além de si mesmos. Essa 

constatação pode ser percebida nas falas dos entrevistados ao sinalizarem a 

importância do Projeto Atiba em suas vidas. Vale pontuar que, mesmo com a notória 

importância dada à educação, alguns alunos não conseguiram concluir o processo 

formativo.  

Nessas (in)conclusões, enfatizo que a ampliação dos anos de escolarização 

dos afro-brasileiros, pretos, negros, afrodescendentes, dentre outras insígnias 

sociais e historicamente construídas e ressignificadas pelos Movimentos Sociais 

Negros, tem como finalidade a democratização do ensino superior, a fim de que ele 

atenda a todos(as), por direito reconhecido; e também como meio de superar a 

realidade marcada pela sub-representatividade desses grupos. 
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Entretanto, evidentemente, a equidade racial no ensino superior, mesmo com 

as políticas de ação afirmativa, ainda requer uma grande atenção, pois os índices 

estatísticos desvelam o cenário assimétrico entre negros e não-negros. Acredito que 

através do acesso ao conhecimento podemos vislumbrar outras possibilidades 

sócio-raciais, a fim de incorporar saberes produzidos nas/pelas experiências, que 

têm muito e muito mais a nos dizer. A esse respeito, interroguei como tem sido ou 

não o diálogo com os instituintes educacionais; afinal abarcar esses 

saberes/conhecimentos não deve prescindir do viés emancipatório. Nesse sentido, 

espero que o Projeto Atiba recrudesça, renasça, com seu voo de águia, pois muito 

tem a contribuir, ainda. A luta por equidade de direitos recomeça todo dia, somando-

se ao empreendimento feito ao longo do tempo por tantos agentes educativos e 

militantes, enfim, sobreviventes nos seus nichos de resistência ao aportar nesta terra 

Brasil de desigual condição socioeducativa. 

Diante do exposto até aqui, reafirmo que o conhecimento e as experiências 

forjadas no Projeto Atiba, por via dos(as) educandos(as), foram extremamente 

importantes para constituir esses sujeitos epistêmicos que produzem a sua 

resistência no lastro das suas experiências. Partindo desse pressuposto, também 

considerei o quanto essa experiência foi incorporada aos fazeres educativos. 

Sempre com um olhar plural às singularidades, os(as) professores(as) viam ali uma 

possibilidade de ampliar seus conhecimentos, como assegura o professor Eduardo: 

a gente aprende muito mais.  

Portanto, é com a perspectiva de superar as hierarquizações e as 

desigualdades que o Atiba alicerça vozes contra-hegemônicas e presta sua 

solidariedade e sua contribuição à população da Rua Nova e de outros bairros 

periféricos, através da construção de dispositivos emancipatórios que alargam a 

cosmopercepção do mundo, interligando outros tantos na assertiva de uma 

pluralidade equitativamente melhor. Desse ponto de vista, preliminarmente, traço as 

inconclusivas palavras de representatividade auferidas ao Projeto Atiba no 

tensionamento das narrativas aqui analisadas, sublevando-me com a força 

mitológica do panteão africano, cortando através da espada da justiça tamanha 

desigualdade, forjada no racismo e outros congêneres que permeiam a sociedade 

brasileira.  

Contudo, ratifico a velha/nova reivindicação pelos direitos equitativos a esse 

segmento, a fim de legar aos afrodescendentes um estrato socioeducativo mais 
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auspicioso. Urge, mais do que nunca, que anunciemos as singularidades desse 

povo, no campo epistemológico, valorizando o uno e o diverso, numa sociedade que 

pretende ser democrática. 

Nesse percurso, é ainda imprescindível ressaltar que o Movimento Social 

Negro-Atiba, na sua contemporaneidade, vem acumulando experiência de outros 

movimentos, o que consubstancia sua força e seu axé. Desse modo, esta pesquisa 

corrobora os passos que vieram do outro lado do Atlântico e, consequentemente, 

fortalece os que estão aqui no chão, no barro: argamassa que sustenta cada 

caminhar em passos lentos e longos, mas diuturnamente caminhante. 

Não obstante, como já delineado nestas linhas inconclusivas, reitero a 

importância da apreensão do conhecimento por parte dos(as) educandos(as) 

enquanto copartícipes da construção dessas “ensinâncias e aprendências”, vistas 

aqui como dispositivos indispensáveis à emancipação integral dos sujeitos 

implicados nas suas itinerâncias etno-sócio-educativas. Dito de outra forma, 

acreditamos numa inteireza na busca pela educação formalizada, sem, contudo, 

perder de vista o inegável legado de saberes de afrodescendentes que também 

constituem a nossa sociedade brasileira. 

Esses argumentos evidenciam o quanto a possibilidade de estudar pode levar 

a outros ambientes sociais, como exercício de inclusão. Nesse viés, o Projeto Atiba 

desenvolveu com afinco e tenacidade horizontes abertos para quem não via 

minimamente um passo mais significativo para sair das delimitações estruturais 

percebidas no percurso deste trabalho-pesquisa. Entretanto, o caminho ainda é 

longo para dirimir as discrepâncias e disparidades encontradas por nós, negros e 

negras, assim como pelos(as) participantes que tiveram muito fôlego para suplantar 

as dificuldades, quer da labuta do mundo do trabalho ou da falta dele, quer do duro 

recomeçar depois de um longo tempo.  

As narrativas dos sujeitos da pesquisa também demonstram, de forma 

fidedigna, o quanto o desejo, acrescido da resiliência e coragem para buscar, serve 

como combustível indispensável para alçar outros voos; do voo educativo, que 

impulsiona a sonhar na direção de um tempo novo, marcado sobretudo pela 

necessidade, desejo e demanda de emancipação, afinal somos o que pensamos 

ser, ainda que não tenhamos o que raptaram de nós – isto é, a base estrutural 

necessária para, em condição de igualdade, lutarmos pelo acesso ao ensino 

superior. Em meio a toda essa pré-condição, ou melhor, falta de condição equitativa, 
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vimos a representação do Atiba ministrando a educação não formal a fim de reduzir 

o déficit educacional que enquadra esse universo de estudantes. 

Assim, o processo formativo desenvolvido por via desse Projeto deu 

esperança a muitos(as) que desejavam avançar na vida. Nesse sentido, observei 

que parte dos(as) estudantes conseguiu dar saltos ascensionais na escala social, 

primeiro por realizar o sonho de acesso ao ensino superior e depois por entrar no 

mundo do trabalho.  

Um aspecto extremamente relevante diz respeito à reincorporação da 

epistemologia de Áfricas, à compreensão da história e da sua negação e ao religar a 

outras fontes de conhecimento. Por conseguinte, participar do Projeto Atiba 

significou muito mais que o aporte teórico e prático do conhecimento disseminado 

nas aulas. Em verdade, embasados na simbologia das lutas ancestrais, isso 

equivale dizer que a cosmopercepção apreendida durante o transcurso das 

ensinâncias e aprendências foi tão fundante quanto à própria apreensão do 

conhecimento preparatório para o acesso ao ensino superior. E o ponto fulcral desta 

pesquisa buscou (des)revelar a teia formacional que o Atiba desenvolveu.  

Se, de um lado, havia a preocupação precípua com o processo formativo para 

o acesso ao ensino superior, ao vencer as etapas do ensino fundamental e do 

ensino médio, esse sentimento era imediatamente vivenciado pelos(as) 

envolvidos(as) no Projeto. Por outro lado, a abrangência na incorporação de outros 

elementos instrucionais, como os saberes ancestrais, repensando criticamente a 

historiografia oficial que forja sempre cisão com o legado afrocentrado, destituindo o 

que lhe é fundamental como berço da humanidade. Entretanto, o Atiba seguia 

obstinado a redesenhar outro país, a partir da efetiva coparticipação daqueles(as) 

que foram e são aviltados(as) das condições elementares de (sobre)viver de forma 

equânime. 

Posto isso, reconheço os esforços depreendidos pelo Projeto Atiba, numa 

ação política educacional que conseguiu despertar nos(as) educandos(as) o 

reconhecimento do direito à cidadania plena e da importância do conhecimento 

como potência no processo de emancipação. Por essa e outras vias, o contínuo 

passo por igualdade de direitos, por condições materiais e de oportunidades nos 

diversos espaços sociais, serve de pulsão para jovens e adultos continuarem com o 

propósito de transmutarem os lugares representativos onde a ferramenta necessária 

dar-se-á pelo conhecimento Atiba.  



130 
 

 
 

Como a própria etimologia diz: conhecer, conhecimento. Dessa perspectiva, 

constato que avançar no ideário político-epistemológico se faz necessário; mas 

advirto, porém, que a garantia de mudança no padrão de vida enquanto condição 

socioeconômica pode, por outro viés, proporcionar o conhecimento de si. Esse 

caráter emancipatório que une as experiências dos(as) educandos(as) com os 

outros saberes institucionalizados demonstrou como o Atiba agregou e costurou 

tantas formas de aprendizagem e ensinamento. Em verdade, o compartilhamento 

fez-se fecundo ao olhar endógeno do Projeto Atiba, como o olhar exógeno em 

dialogar com saberes outros trazidos pelos participantes, que logo empoderaram-se 

ao desconstruir o mito ôntico colonizante, submergido nas mentalidades do nosso 

povo e, especificamente, dos(as) educandos(as). 

Nas entrevistas pudemos observar a fuga identitária (in)consciente de uma 

educanda devido ao filão negacionista apregoado pelo tão propalado sistema 

racista. É através de mecanismos segregadores e discriminatórios, já bem 

estruturados na psique e na relação societária, atingindo frontalmente a população 

afrodescendente, que a incessante guerra por respeitabilidade se faz presente. 

Portanto, pensar, em linhas finais, o Projeto Atiba é referendar toda trincheira de 

lutas, em face das dificuldades apontadas, mas que, todavia, seguiu e continua se 

reestruturando para retomar as atividades com mais solidez estrutural.  

Na ausência de diretrizes substanciais que efetivamente transformem práticas 

institucionalizadas em espaços de inclusão, equidade e cidadania, as organizações 

não governamentais, como, por exemplo, os Movimentos Sociais Negros, aqui 

representados pelo Projeto Atiba, resistirão e insistirão por uma convivência de 

reexistência. Pensar sobre a condição da população negra também conduz a um 

mergulho profundo sobre a história de cada um, e de todos juntos, pois nossas 

histórias se interseccionam na luta para resistir ao racismo estrutural e existir com 

dignidade. Cada vez que adentramos o campo da rememoração e das narrativas 

das nossas trajetórias, as palavras parecem intermináveis, tamanha a necessidade 

de ratificar e adjetivar a nossa luta.  

Assim, para concluir, por hora, este debate, reafirmo que é urgente 

compreendermos que as histórias que descobrimos legítimas sobre nós são ações 

afirmativas que reconstroem os laços de pertença, com a criticidade necessária para 

sabermos que é imperativo, no cenário das múltiplas desigualdades, a mudança do 

olhar sobre si e a necessidade de potencializar outras dimensões da luta. Por isso, a 
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relevância do Atiba ecoa nas vozes e nos sonhos de quem se reconhece negro, 

negra, como força de um saber emancipatório impulsionador da conquista de si e do 

direito de ser.   
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